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ACKARZI-ROS.

57f.

StJelkeJis taggar klo krökta; Småbladen eggrtin-

da, dubbelt sågtandade; Blomskaften körtel-

agtigt styfhåriga^ BlomfocUrflikarnG mycket

penndelta.

J_-/et är en fagnad för ufgifvaren, at på en gSng få goBt

bekant en ny art af det sköna Ros-slägtet och tilRka, vid

dess införande i vår Skandinaviska Flora, kunna uplifva

minnet af den, som först träffat och först såsom egen art

anmärkt den, nemligen framl. Profeisoren och Ridd. Herr

Doctor Er. Acharius; en gärd påkallad af tAcksamhet fråo

både vänskapen och vetenskapen.

Acharii - Rosen förekommer o$3 vetlerligen endast i

Öslergöthland uti skogslundar på högländta ställen, särde-

les vid Sjöstcrp och pä Omberget. Dess stam är sällan

öfver 1^- alns höju. Grenarne äro bruna med klo krökta

taggar; Bladen, som cfvan äga en vacker grön färg, men
under äro gråagtiga, hafva a 3 parblad och et udda. Små-

bladen äro eggrunda och de yttre något spetsiga, på båda

sidor glatta med något uphöjda nerver, dubbelt sågtandade

med körtlar i spetsen af yttersta tänderna. Likaledes äro

de atiånga Biadskärmarne och Blomskaften försedda med
dylika körtelbärande hår. Fruktämnet är i början omvändt
eggformigt; men öfveigår derefter til en mera oval form.

Biomfodrets flikar äro starkt penndelta. Blommorna fram-

komma i Juli Aug. merendels ensamma i toppen af de
späda grenarne med korta skaft, och pryda busken va^å.

en vacker rostmröd färg. Blombladen äro bredt hårkantade

och vid basen til färgen något blekare. Frukten har en

slät och glatt yta, samt får vid sin mognad nästan eggform

och en temligen liflig röd färg; den är hård, mognar sent

med hårdt kött och q\«rsitier nästan hela vintern på busken.

Denna Rosart si^iljer sig från alla med R, canina närsläg-

tade arter genom bladens dubbla sågtanclning och ofvan-

nämn-fe växtdelars ntmäikta körtelagtiga styfhårighet samt
fiän II -sa seaii^osa (IS:o 476^ sum den kanske i vissa fall

närmast liknar, äfven dermed, at Achdrii Ros har alla sina
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Kosa kcnkKli,

iaggli, SfvreR de mindre, klo krökta och méri Itskiljdi

<amt får fullroda blommor. Af kända utländska arter skullo

den komma närmast den Engelska Rosa Oaraetorum (enligt

English Botany N:o zSyg och Woods Monogr. Ros. aio),

öm. ej denna sednare utmärkte sig med en ludenhet pä
bladen > som Acharii Ros saknar^ och bectämmer den såle*

åf$ tydligen til en axman art.

Fig. är benäget meddelad af Hr j4grelitds , ritad efter

Iflet i Acharii ortsamling befintliga Exemplar, och jemnförd

ned det af Acbarfus, under namn af R. pratensis beskrifna

exempl. som Bnnei i Svrartziska Herbarium. — «. förestäl'

ler en mycket förstorad sidodel af et blad. — 1}. en blad-

ikärm förstorad och — c. frukten i nat. storl.
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STACHYS SYLVATICA.

Skocs-Stachys (ÄXÖRT *).

Stinlinässlat Sharlahansgrus. Norrsk : Duul, UuII , Grise

rod, stor Galtetand, stor HoInoUu. Dansk: scor stinlienäe

Bövnelde. Tysk: Waldrossnessel , Waldnessel , Hechen-

nessel, grosse StinJinessel, Slncknessel , grosse slinhendc

Taubcnessel , SchnrlachiesseU Kröterinessel , Krötenkraut,

Bienemaug , Binsaug , hulheskravt , S( lineppen. HoH.

Bosch-Andoorii , Boschnetel. Eng. Tke Woodsiachys > Rea.-

geneltle , Hedge PVoundwort. Fr. La grande

Onie pitance. Port. Oniga mnrta dos boitjues.

Stjälken tät; Bladen bredt hjertlika, skaftade;

Blommorna 6 i hvarje krans.

Linn. Syst. Nat. 12. 694. i. — Fl. Sv. 526.
—

~ PT^illd. Sp. pl. 3. 97, i.

DiDTMAMiA Gymnosperniia. — Liljebh 3" 5^6. i. XTÅVAiciGE, Bied

nakna Fröu. — RetZ' Fl. osc. 704.

et är i skogslundar, särdeles under buskar, stundom
ock på bergiga trakter, som man träffar nästan ölver hela

Skandinavien denna växt, hvars slägtmärken Sv, Botanik
redan meddelat, då den N:o 45i anlört Kärr Knylörien.

Från en Herårig, krypande, men ej vidt utbredd rot,
upstiger växtens stjelk til stundom 2 lots höjd, löga gjenig,
fyrkantig, täthårig med rakt utstående hår. Dess blad af-

taga i storlek upåt, men äro alltid försedda med skaft, som
i samma förhållande äro kortare; de äro bredt hjertlika,
spetsiga, starkt sågade, tunna och veka, af en mörkgrön
färg. De öfvergå likväl uptil mera til lansetiform, i syn-
nerhet vid blomkransarne. I Juni-Aug. månader framkom-
3Tia i den axformiga toppen örtens carmosinröda i krans
sittande blommor, 6 i hvarje kran*. Blomfodret har 5
flikar eller liksom skarpa tänder al en i brunt stötande
g-ön färg. Från den cylindriska blommans pipöpning utgå
hvita strimmor. Dess slinkande lukt, som närmar sig Stink-
örtens (Ballota ruderalis 1. nigra), förråder en, t-huru ännu
icke försökt, medicinsk kraft; men afhålfer icke Boskapen,
&i \xi\ Sliogs Stacfiys i\iin^ en smaklig föda, utan at den
gifver mjölken någon bismak. Af Getter och Får ätes den

') Sliigtnaninet är grekiskt: 2^TCi^vg , ox.
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Stachys sylvatica,

oekf men mindre gerna; Hästar lemna den orörd, men
Sviaen tycka i synnerhet om roten. Blommorna besökas

af Bi. At denna växt är et tilbåll för Grodor har gifvit

anledafng til z:ne af dess många tyska namn, och är af v
Zjinnés erfarenhet bestyrkt. — Linder upgifver at den,

tagen före blomningen, ger en pomeransgul färg åt ylle,

om det, efter föregången alunbetning, kokas i et starkt

afkok af torra örten. Denna art skiljer sig från St. ambigua

(Smith ) rått väl genom denna tednares pipiga stjelk, och

aflånga bjertlika blad.

Fig- meddelad af Hr "^grelius, — a. en opnad blom-

tna i sitt blomfoder. — b. blomfodret särskilt. — c. pistil-

len, — d. en ståndare. — e. et frö.
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I.

ERYTHRAEA littoralis (Fmesii),

Strand-Erythraea (Rödört *).

Flera Stjelkar upkomma från roten; Bladen
jemnbredt lansettlika; Blomfodret af blompi-

pens längd och Blommorna i toppen knipp-

vis tättsittande.

Fries Hall. 333. — No v. Fl. 5r. ag. Pen t and Ri a, Monogynia. Ery-

thrcea littoralis.

3.

ERYTHR^A ramosissima.
Grenig Erythraea.

Stjelkcn vid roten enkel , sedermera mycket
grenig; Bladen något ovala; Bloinfodret kor-

tare än blompipen; Blommorna i toppen
hopgyttrade.

Vers. Syn. pl. i. 283- 5.

Var ^.

Bladen nästan eggrunda.
3.

ERYTHR^A pulchella.
Småtäck Erythraea.

Stjelken utan grenar; Bladen nästan eggrunda;
Blomfodret kortare än blompipen ; Blomman
ensam i toppen.
Swartz Kgl. Vet. Akad. Handl. 1783 t. 3. f. 8, g.

A,•f det slägte ur hvilket vi här få meddela flera närgran-

3ande arter, har Sv. Botanik redan N:o arg öfverlemnat
en, tilforene hänförd til Gentianslägtet. Ciirtis har först
skiljt dessa från Gentiana och gifvit dem namn «f Chironia:
som Theophrastes i sin Historia plant. Lib. 9 redan med
'X.iiQoviöv uptagit. Vi hade visserligen här bort bibehålla
et så åldrigt sJägtnamn, om ej Persoon på goda skäl fun-
nit för godt bibehålla namnet Chironia för helt andra arter.
Et nytt ombyte af slägtnamn hade således endast ökat den
mångdelning, för hvilken Botaniika vetenskapen, nu mera
an förr, dels af mindre kunnige ;, deis af personer^ som
äro förälskade i egna idéer, olyckligtvis ändå är nog blott-
ställd. Persoon, har efter Richard utmärkt Erythréea ge-

•) SIägt«t5 namn härleder sig från; eQV&QUtog, röd.
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Erythraea littoralis, iiamosissima'^& pulcheila.

nom dess tiltrycktfl, nästan 5:sidiga, Srtandade blomfoder,
dess traitlika med lång pip försedda blomkrona; dess
efter frösättningen spiralvridna stSndareknappar och fu
nästan jemnbred enrummig kapsel. Deremot halva Chironioe
et 5:delt blomfoder, en nästan lijullik blomkrona, och et
4:rummigt fröhus. — Från Gentianerne är Slägtet dessutom
redan tiiräckligen skildt derigenom, at de hafva 2:ne tyd-
liga pistiller.

Vi vilja här följa den af Persoon redan antagna indela
ning i sådana som hafva blommor i;o med skaft och 2:0
utan skaft: til de förra hör den Erythrcta , som först blif-

vit af den skarpsynte, så mycket af Velenikaprn förljenle
Mag. Docens Fries , anmärkt såsom Svensk, under namn af
Er. littoralis. Han Imt äfven haft godheten meddela det
exemplar, som ligger til grund för den här gifna figur. I
sina Novitiis Fl. vSv. har han upgifvit anledning til det
specihka namnet; men man Hnner väl lika lätt, vid jemn-
förelse rned å^n i Engl. Bot. åberopade figur, at den är
vida skild från denna, såsom ägande en spänd-rak stjeik
och dels bredt lansettlika, dels ock omvändt eggrunda blad
ner vid roten, och i toppen under de saramangyitrade
blommorna; som det är synbart at denna art skiljer sig

från de öfriga i Skandinavien, genom flerfaldiga från
en krans af blad vid roten upgående stjelkar, iörsedda
med jemnbredt lansettlika blad och genom blomfodrens
lika längd rned blorapipen. Vi hafva likväl tils vidare velat

bibehålla det af Hr fries gifna specifika namnet.
Den andra til samma afdelning hörande art är Er.

ramosissima, hvilken genom sin egna växtegenskap at up
»kjuta i en stjeik och sedan fördela sig i mångfaldiga
grenar, är redan deraf skild; men har dessutom bredare
nästan ovala stjelkblad, som i den anförda varieteten öfver-

gå til nästan eggrunjda.
Til deo sednare afdelningen åter hor Fr. pulchella Sw. som Tal i an-

seende til blomtodret närrnnr sig den si.stnämnda , men har en helt annan
itallniii<^. Stjelken är merj spänd , blad«n mera runda och föreknnime*'

alltid utan grenar. Vi hafva träffat den så väl vid Stocksund, som Ålkistan

nära Hufvu jstaden ; men aldrig Funnit den grenig. Den kommer ock i

anseende fi^ sina skafrade blommor närmast Er Cenrai.rium, hvilken i up-

ställningt-n bor sluta slägtets arter, såsom närmast beslägtad med Gentia-

neriia. /Ir Jlartinnn anför i sin Flora Seand. s. loi; at Fig. i Sv» Botanik

21p liknar Er. centaiiriam cil örten; men Er. littoralis til blomman.
Misstaget i denna beskyllning emot Sv. Bot blir- synbart rid j«mnförels8

emellan figureine. Och at Sv. Botaniks figur är den som -v. Linné åsyftar,

ehuru hans korta beskrifning lemnar den mindre bestämd ,
öfyerrygas man

lätt genom öfverensstämmelsen med fig i Engl Bot. hvars lörfattaie ägt

lilfäilft at söka säkerhet häri i v. L\nné.t tget Herbarium.

Liter föregången undersökning lär bos dessa arter icke saknas samma
genskap^r, som för >rythr.-ea (Chironia) Centaiiiium redan äro tilkänna-

gifua . hvars medicinska nytta är aUmänt känd.

Fig I. Strand-Erythrcea. — a dess blomma öppnad och förstorad.—

b- d^ss blomfoder. — * Grenig Erythraia. — a. en dess blomma, - b.

fistilleii, — c. en ståndare, förstorad. — 5. Smitäck Erjrthroea.
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POTAMOGETON perfoliatus.

Bladomfattad Potamogeton (Fl-odcrannb *).

'Ahi^te , Alnräs. Tysk. Saamhraut mit dnrchwachsenen

^^iiUtern Hoil. Doorhladerig fontain Kruid. Eng. TJiQ

perColiate pondweed. Fr. I!épid'eau perfeiiitlé.

Ital. GazioUi.

Bladen hjertlika , stjölkomfattande helbräddade;

alla under vattenytan ; Bloniskajtcn jemu-

tjocka.

Zinn. Syst. Nat. 12. a. i3o. a, — p]. Sv. 146. — Fl. Lapp. 69 Ti;-

SAANDiOA, Tetragynia. — Liljebl.3. 103 4. Fyrmänmng, FyiqTinnad.

— Pf^^illd. jp. p]. 1. 713. 4. _ Hoem. Syst. \>g. 3. 507. 12. — Smith. Fl.

fcrilt. I. 394' 2.

l^ästan ofver hela Skandinavien förekommer denna växl

allmän i strömmar oeh insjöar. Den tilhör Glassen Tetran-

dria och ordningen Tetragynia, utgörande, tillika med

»ågra flera slägter, en e^^en Nation, kallad N.ijades Juss.

Inundatae Linn. S]ägiei utmärker sig med 4 blomblad utaa

blomfoder, 4 fruktämnen utan stift och 4 ftöa utan skafi.

Lamarck har likväl, i sina Illustrations^ ansett det samma

äga et 4:bladigt blomfoder och deremot inga blomblad j

3jvilken tanke äfven andre Autorer delai.

Potamogeton perfoftatus upskjuier frän en flerårig rot

sin trinda grenign stjelk. med skiftevis sittande genomskij>-

3iga, glänsande, ganska glatta och norviga^ hjertlikt egg-

lunda, stjelkomfattande, helbräddade blad, alis nästan en-

formiga; men hvilka vid blomsättningen blifvc mot hvar-

andra sittande. De öfra bladen äro försedda med smä

korta aHånga trubbiga bladskärmar. Hela växten håller sig

ainder vattenytan; endast öfver den samma \\oja sig skaften

Hil blommorna, som i grentopparne framkomma i »xform ,

med upräta, ensamma, korta, i början ljusgröna, sedermera

aästan gråbruna ax. Blombladen äro tiptil sammanlutande

©ch nedtil åtskilda. Fröen utgöra cl slags nötter. Til den

afdelning i slägtet, hvars arter äro försedda med breda

blad (latifcvlii), hörer äfven denna. Utom det, at den skall

'') Slägtnamnet ar faämladl ixån Jjuiuiwg , Flod. och yfiTMV^
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POTAMOGETON P ERFOLIA TUS,>

Påta et lilhåll for ål, som föranledt til dess Svens lia' pr©

vinciela benämniag, är denna växt icke känd för någon

väsendtlig nytta.

Tab. — Fig. är benäget meddelad af Hr /IgreUus. —
A. föreställer en lilsluten. — a. en öppen blomma. — b, en

åtåndare. — c. en pistill. — d. et frö helt. — e. detsamma

tvers af och — f. på längden ituskuret. — g. fröämnet; alU

förstorade. — h, et frö och — i. dess fröämne i nat. storlek.
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AGROSTIS STOLONIFERA.

Kryphven.

Dan. Kryhhven. Tysk. Auslaufendes Straussgras, Gemeiner

jVindhalm , Knotiges öder Krieohendes Hnnde-gras i

Galgengras, Höll. Kndpend Struisgras, Klein Honds-gras.

Eng. Creeping or coucliy bontgrass, common couch-grass.

Fr. Vagrosiis cracant , L'éternne stolonifére ou dra-

geonnée. Spansk. Agrostis de nuevos

o pompillos.

Blomvippan nästan eggrund med temligen släta

grenar , under blomutvecklingen utspärrande

smågrenar; en ganska kort afskuren tunghinna

(Ligulaj.

Linn. Syst. Veg. la. 2. go. 8- — Fl. Sv. 65. Triandkia Digynia. —
Lil/ebl. Sv. Fl. 3. 5a. 6. Tremänning, Enqvinnad. — Retz. Fl. oec. 3i.

— ^gr. stolonifera. — IVilld. sp. pl. r 371. ag. — Agrostis pumila. —
Schrad. F). Germ. i. 206. 4. tab. 2. f. 3. — Kcem% Syst. Veg. a. 35o. x8.

— Agr. Tulgaris.

Xntet grässlag lar vara mera forblandadt med andra, i

anseende til sin benämning, än detta. Under namn af

Agrostis stolonifera hafVa de fleste Författare framställt hvar
sitt, och det vill nästan synas, som artens krypande egen-
skap varit deras enda ledning til bestämmandet af den, åt

hvilken v. Limié egnade detta specifika namn. Afgörandet:
synes likväl helt enkelt, då af denne Autors skrifter det
är gifvet, at arten tilhör Sverige, och kan således icke
vara Agr. stolonifera Smiths (Engl. Bot. i532), hvilken al-

drig blifvit sedd vildt växande i Sverige och först i sednare
tider blifvit på odlingsfält hitförd, och hvilken skiljer sig

med en tilhopadragen blomvippa, högväxtare g? enigt strå,
sammanträngda blommor och lansettlika luddiga blomfoder-
skal. Stråen äro också gröfre, bladen vida längre och
bredare. För denna sednare art vilja vi derföre föreslå
benämningen Agr. coarctata, sedan för Agr. alba Ekrhards
och Hoffmans Coarctata detta namn icke mera kan komma
i fråga.

Hvengrässlägtet utmärker sig' med et arskaligt, cnblom-
migt, sammantryckt blomfoder ; en acskalig blomkrona
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Agrostis stolonifera.

stundom med et och annat hårknippe vid basen och' ået

större skalet oftast borsifritt, merendels affallande ; samt et

,i'ritl sällan blomkronan vidväxt frö. Från en mångårig rot

;Tipskjuter Kryphven flera strån, bladknippen och rotskott.

Strået blir sällan högre än i aln, är Hnt strimmigt och

försedt med knän, som fästa sig med nya rötter vid jor-

den och gifva egna nya stånd. Bladen äro nästan jemn-

breda, spetsiga och skrofliga. Tunghinnan är kort, atlång

och afskuren. Blomvippan, som har en nästan eggrund

form, är mångbloramig »f ljus violett och grönagiig färg,

likväl före och efter blomatvecklingen mera samraandra-

gea. Dess grenar äro a-5:delta, nästan trinda, sirimmiga,

inåt släta, men utåt med liksom afnött atyfva små bår;

smågrenarne utbredde, släta. Biomfoderskalen äro lansett-

lika, spetsiga, en-nerviga, det ena något större med en
mot spetsen styfhårig köl; det andra glatt. Yttre blom-

kronskalet är af det inre blomfoderskalets längd, eggrundt,

lansetllikt med 3:ne nerver, af hviika den mediersta stundom

ofvergår til en styfspetsning (mucro); deremot det inre är

a-3 gånger kortare, i spetsen tvåklufvet, med korthåriga

knippen vid basen.

Vi finne af denna art zrne tydliga artförändringar: a)

med agnborst och b) ganska lågväxt och mera tufvig. Den
sednare förekommer egentligen på flygsandshedarne i Skåne

och bidrager alltför mycket til deras vallande, hvadan den

der bör vårdas til et godt Fårbete; men sjelfva hufvud-

arten och första artförändringen träffas deremot ofta som
ogräs i åkrarne, der den icke utan flitig plöjning och

trädeskörning kan, i anseende til sin stora benägenhet at

tufva sig, utrotas. Gräset äles gerna af Nöt-buskaptr-n och

föraktas ej heller af Hästar, Får och Svin, men lenmas

af Getter.

Tab. — Fig. af Hr A^relius. — a. en blomma i nat.

st. med fröredningsdelarne. - b. den samma forstor. utan

dem. — c. fröredningsdelarne särskilt, förstorade. — d.

blomfodret i nat. st. — e. förstor. — f. blomkronan sedd

pä sidan och — g. på ryggen, förstorade.
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I,

AGAPlICUS juNONiirs.

Ljus Agaricus.

Hatten köttig, jemn, tillika med foten slät,

glatt; Lamellerna vidväxta mörkgula; Fotens

ring nedböjd.

Triei S/st. Mycol. i. p. ^44. Crvptocamia, Fungi.

AGARICUS EREBius.

Dunkel Agaricus.

Hatten något köttig, skrynklig, brungrå; La-

mellerna vidväxta tillika med den ihåliga

släta foten ljusare; ringen klocklik.

Fries Sys t. Myc. i. p. 246.

u'ptäckaren af dessa arter, Hr Mag. Fries, \i9X öfver dem
benäget meddelt följande beskrifningar:

Den Ljnsa Agaricus *) tilhör fjerde Flocken af A-

garici i Hr Fries's System, eller Dermini , sådane som

äga en slöja (Velum) , hvilken före utvecklingen betäcker

Lamellerna, som äro saftlösa, af en mörk oföränderlig färg

samt hysande rostfärgade frökorn, och vidare til den af-

delning bland dessa, Pholiota, som utmärkas med, en torr,

ej slemmig, foten omgifvande ring. Foten är tät, omkring

i*r lura lång, 4 h'n. tjock, jemntjock, fast, oftast inböjd;

ofven ringen förut mjölig. Ringen är nedifrån upstignnde,

tilbaka böjd, smal, sittande tätt uptil hatten, som är köt-

tig, jemn, plarr, slät, glatt, utan klibbig beklädnad, om»
kring 2 tum bred, ofta excentrisk. Köttet gult, samman-
hängande med foten. Lamellerna horizontela, platta, tätt-

sittande, breda, fastade vid foten, mörkgula. Den skiljes

lätt från sina samslägtingar genom sin släta yta och ensama
växt. Arten är efter all anledning ätlig. Den växer på
gamla löfträdsstammar om hösten, och originalet til Fig.

fans vid Lund i Oktober.

•) Denne var ämnad at kallas Agaricas Acharii; men namnet är seder-

mera i uptäckarens Syst. Mycol. ändradt.
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Agärigus jruNONius Se erebiws.

Den Dnnlila Agaricns åter är med så väl föregående,

som Ag. mutabilis Schceif. nära slagt; men väl skild genom
den ihåliga foten och den från fotens spels nedhängande
ringen. Flere växa merendels tilsamraans, men svampen
träffas Jikväl stundom ensam , då den vanligen är större.

Hela svampen är spröd. Foten i början fylld med et mju-

kare ämne, blir sedan ihålig, a tum hög, 3 linier tjock ,

omärkligt strimmig, något blek, vid basen oniärkligt fjällig.

Ringen nedböjd^ klocklik, fårad, hvit, slutligen trasig i

kanten. Hatten är köttig, i kanten mycket tunn, otydligt

strimmig, skrynklig, 2-3 tum bred, mörk, under torkning

ljusare. Lamellerna eller skifvorna nedlöpa icke på foten,

äro 5 linier breda, något glesa, ljusare än hatten. Den
växer på gräsiga ställen, helst i skugga, och är funnen,

både i Skåne och Småland- Originalet til figuren togs vid

Lund på samma tid som föregående.

Tab. föreställer; r. den Ljusa agaricns hel och — a.

såt itudeit. — a. den Dunkla hel och — b. klyfd.
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ANDROMEDA cailyculata.

OcL Andrombdå.

Gul RosUng. Rysk. Bylina, Bolotnaja Myrtis, Bolotnih

Scherochatowoj.

Bladen sViheyis siiXRuåey aflånga, trubbiga, fjäl-

ligt prickiga; Blommorna i toppen af stjel-

karne åt en sida lutande, skiftevis med bla-

den; Blomfodret med tvenne småfjäll vid ba-

sen och nästan cylindriska Blommor.

Linn. Syst. Nat. la. «. 3oo. 9. — Fl. Sv. 357- — Sp. pl. ed. TT'illd.

a. 614. 26. Decandria, Monogynia. — Liljebl. Sv. Fl. 5. aaj- 5. Tie-

aiÄnniNG, £n(^vinnad.

D,enna buskartade vext är egentligen härstammande från

Siberien; men af ålder träffad i Finland och i sednare ti-

der, enligt Herr Professor Liljeblads intygande, äfven fun-

nen i Vesterbotten. Herr Agrelius har jemväl funnit det

exemplar, som ligger til grund för dess här meddelta figur,

uti et kärr i Skeiefteå Socken. Redan under N:o 44^ har

Sv. Bot, framaiällt en art af detta slägte. Man saknar ännu

upgift om någon nytta deraf, tå vida dessa arter, genom
adstringent beståndsdel, icke skulle kunna användas til

garfning.

Den gula Andromeda är en lågvext buske med aflånga

eller ovalt lansettlika trubbiga blad, som sitta skiftes på
grenarne och äro läderagtiga med tilbaka finsågad böjd

kant, och med fjälligt strödda för blotta ögnt knappt märk-

bara punkter på båda sidor; de öfversta Bladen, som sitta

emellan blommorna, äro likväl mera ovala; ofvanpå äro

de mörkgröna, men undertil gråagtigt rostfärgade. I Juni

månad framkomma i grentopparna blommorna på helt

korta akaft, åt en sida lutande, nästan cylindriska. Kring

blomfodrets baiis sluta sig tvenne bredt eggrunda tilspet-

jade smifjell, hvilka gifva utseende af et dubbelt blomfo-

der, och föra nledttil veztens specifika namn. Man har an-

tagit denna art vara densamma, som träffas i Columbien,
från Canada til Virginien, hvilket äfven Purth i sin Flora

synes förmena; men då den der växande har mera lansett-

lika blad, hvita mera afiånga blommor o. s. v., är mycken
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enledning at förmoda^ det dessa båda i så åtskiljda verldsde-

lar hemmastadda buskarter, vid en noggrannare undersök-

ning, skola finnas utgöra skiljda arter.

Tab. — a. Blomfodret méd sina fjäll och pistillen i

mognings tilstånd. — b. kapseln i nat. storl. och — c. för-

storad. — d. den sednare på tveren och — e. på längden

i tu skuren. — f. ett frö i nat. storl. — g. förstoradt. —
h. tvers af och — i. långs åt skuret, än nier^ iorj^toradt^

fö.r at yisa kroppsKmaet.
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ORCHIS PYRAMIDAHS.

Ptramidålmk Orkis.

TottorÅis. Tysk. Pyramidalische Ragwurz. Eng. Pyrami-

dal Orchis.

Blotnläppcii treklufven, med helbraddade flikar

och tveiine vid basen uphöjda tänder; Spor-

ren smal, förlängd, längre än fruktämnet.

Linn, Syjt. Nat. la. a. 589- la. ~ Fl. Sv. 798. — Gtmandria Di-

andri.v Sp. pl. ed. T^ illd. 4. 14. 19. — Liljell. Sv. Fl. 5' 3io. 4. Tri-

TTDiGA, Tvåniänningar. — RichnrJ de Orch. Eur. Annat. 4* i« An»-

•amptis. — lief2. Fl. oec. 474-

H
J. ^är och der på Gottlsnd och ÖI«nd, och äfven, ehura
mera sällsynt, i södra Sverige och Norrige förekommer
den här anförda Orkis-art. I Richards monographie öfver

Orkiderna har den blifvit ansedd utgöra et eget slägte,

Anacaropiis, hvilket vi likväl icke väga antaga, då egentliga

ikiljagtigheten från de öfriga Orkis- arterna blott består

deri, at dennes af de nyare under benämning af Pollen*

massor uptagna båda ståndare, äro vid basen i en rot pä
sidorna nästan cylindriskt hopväxta, och detta synes vara en
nog ringa olikhet för at berättiga til et eget slägte. Lika obe-
stämdt anse vi ännu den frågan afgjord, huruvida nämnde
PoHenmassor böra anses utgöra en enda ståndare. För
Orkiderna, betraktade såsom Phanerogamer, bör en plats

i Sexual systemet vara afgjord efter antalet ståndare, och
då detta antal egentligen har afseende på strängarne af

Anthera; så synes lämpligare, oaktadt nyare Botanisters

åsigt, at de så kallade PoHenmassor jemnföras med de
öfriga Phanerogamers Ståndare- knappar och, i följe deraf,

Pollenmassornas skaft med ståndare-knapparnes strängar.

Härigf^nom vinnes äfven, at Cypripedie-slägtet, som vid
första anblicken visar sig tilböra Orkiderna, ifrån dem icke
blir atiägsnadt.

Penna Orl^is bör sökas på kalkartad jordmån. Från
en rund, odelad rot, med få vid dess bas utgående rot-
trådar, upstiger den liksom ledfulla sijelken ända til » alns
höjd, hvilken får 3—6 lansettlika spetsiga, tunna skidligt

©m stjeiken löpande blad. Blomaxet har i början et något
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toyramidiskt, naen får efter utblomningen mera klolruftdt

tättblomraigt utseende, nästan purpurfärgadt med mera

blekröda biornskärmar. Blombladen äro eggrundt lansett-

lika, och de vid sidorna tilbakaböjda. Blomläppen är tre-

klufven, med jemnbreda helbräddade flikar, och har vid

basen 2:ne tandlika utskott. Sporren är smal och långt

utdragen.

Denna art är väl icke kand för någon egen nytta;

men utan tvifvel är roten af samma egenskap som de fle-

ste dennas samslägtingars, känd under namn af Salab.

Tab. visar — a. öfre delen af den så kallade könpelat'

ren. — b. ståndarne särskilt uttagne, oclj ^r=: c. bloraläp."

pen med siaa tänder.
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UTRICULARIA minor.

Liter Utricularia.

Liten vattuhläddra. Dan. Lille Blaredrager. Tysk. Klei-

ner Ifassenchlauch. Fr. lltriculairc mineure.

Eng Lesser hooded Milfoil.

?Iåningsliuset köladt; bfra läppen urkantad,

lika lång med gommen; Blomkronan med öp-

pet svalg; Bladen först tredelt-, sedan två-

delt-greniga.

Linn. Syst. Nat. 6a 4- — P'- Sr. ag. — Sp. pl. ed. Vr-'illd. r. iia.

4. DiANDRiA, monogynia. — L///<sW. 3. 14 5. T vImä n ni n « , EiK^vinnad.

l—lå Svensk Botanik här får meddela den tredje af detta

släete, är det mera för at framvisa den sista återstående,

inom Skandinaviens område biitils funna art, än för et om

den kunna upgifva några kända nyttiga egensksper. A alla

de orter, hvarest den allmänna Utrikularen träftas , finner

man, fastän mera sällsynt älven denna, som bredvid de

andra fått namn af liten. Den skiljer sig från båda de för-

wt.gifna med jitt köiformade båningshus och urkantade öf-

verläpp, bvilken är, liksom på Mellsn-Utrikulareri, af gom-

mens längd. Deremot äro bladen närmast lika Mellan- XJtri-

kiilarens eller först tredelta och i fortsättning tu-delta

(tripartito dichotoma). Alla 3 arterna tiJböra en afdelning

inom slägtet, ui märkt med sammansatta blad ock bladlösa

Blomstänglar. Roten är trådlik, bladstjelkarne nedliggan-

de med släta blad, försedda med biå«or; blomstängeln är

kortare än de öfrige arternas, äfven Hnäre, och får i top-

pen några få blekgula blommor, hvilka hafva öfverläppen

urkantad, men dtn nedra hel och omväadt eggrundad,

med öppet svalg.

Tab. — a. En stånf?are. — b. pistillen. — c. en blom-

ma, ledd på sidan, ajia något förstorade. — d. densamma
i ökad förstoring så at öfver- och underläppen samt gom-
men synas. — e. öfverläppen i ytterligare förstoring, för

at visa ställningen af ståndarne och pistillen.
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CIRCAEA LUTETIANA.

Stor Circaea.

CnJcirse, StepJiansört , Hexört. Norsk. Hexeurt. Dan.'

Hexenrt. Tysk. Stephanshraut , Waldkletten. Höll. S:t

Stevemkniid. Eng. Enchanter^ Nightskade. Fr. La Circée,

Uherbe aux magiciennes, Sorciére, 1'fierbe enchanteresse

,

Vberbe S:t Etienne. Ital. Circea, erba di S. Stefano*

Sp. och Port. Circea. Pol. Czarowiik,

Rysk. Kaldunowatrawa.

Stjelken finluden; Bladen eggrunda, spetsiga,

dunkla.

Unn. Syst. Nat. 12. 56. i. — Fl. Sv. 6. — Sp. pl. ed. IViUd. i. 53-

I. DiANDRiA Motiogynia. — Liljebl. Sv, Fl. 3. 14. i. TvÅmännin©,
Enqvinnad. — Raem. Syst. Veg. 1. a. 70. i.

I lundar och vid bergsrotter förekommer nog sällsynt

denna från midsommar ännu i Augusti blommande art af

det n:o 667. anmälta Circéslägtet, som fordom varit tillagdt

trolldomskraft och derföre bibehållit namnet al en i forn-

tiden hos Skalderna omtalad troll qvinna, Circé. I flera

länder och på flera språk kallas den äfven S:t Stephans

ört, af hvilken anledning är obekant. Från en årig rot

upstiger rakt denna i— t,' fot höga vext med en fint luden

stjelk, hvilken finludenhet fortfar i kanten och på nerverna

af dess eggrunda spetsiga dunkla blad på äfven finludna

a 3 gånger kortare skaft. Endast de nedersta bladen finnas

stundom hjertlikt eggrunda. Både i toppen och på sidor-

na får stjelken sina hvita, mången gång rödagtiga små

blommor inom et tilbaka böjdt blomfoder. Genom de

diagnostiska beskrifningarna äro slägtets begge arter til-

räckligen åtskiljda.

Utom af Fåren, som tycka om den, ätes den föga af

några hemdjur, och är i öfrigt icke känd för någon ut-

märkt egenskap. På fuktiga skuggrika ställen sprider den

sig ymnigt och gifver för ögal et icke obehagligt utseende.

Då denna växt intager en mager, mera torr jordmån, blifva

bladen gulagtiga, hvilket förmodligen gifvit Hr Liljehlad

anledning at i sin Svenska Flora kalla den Gul Sirsé : en

benämning, som äfven vi, då denna under n:o 676 omta-

lades, begagnade, och gifvit anledning til en anmärkning,
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iivilken, ehuru grundad, likväl kan anses alltför likgilltigi

£tor CirccBa torde denna lämpligare kunna kallas än Pari-

ser-Circ£efl, dels i jemförelse med den iörra, dels och en-

ligt äldre uplagor af Linncei Fl. Svpc. der den benämnes

Circeea major. (Se Linnsei Fl. Sv. p. m. 3.)

Tab. — a. en förstorad blomma. — b. cn än mer för-

storad med borttagna blomblad.
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MOLINIA AQUATICA.

Vatten-Moliniå.-

Kärrtåttl. Tysk. IVasserschmelen ^
Quellgras, Qnnllen-

gräs, Wasserhirse, Siisser If^assergras , MilenJiS» Mihntz,

Militz, Siisser Milejiks, Kleines Milizgras. Holl. Waterig
Rietgras. Eng. Waterhairgrass , sweet tastis

VVatjeraira. Fr. La oanche aquadque.

Strået upstigandej Bloinvippan utspridd; Agnen
trubbiga.

Linn. Syst Nat, 12, a 91 6. — FL Sv. 68. — Sp. pl. ed. TT^illd. x.

376. yiira aquatica. Thiandria, Digynia. — Lzljebl Sv. FJ. 3. 5g. 11.

Trbmanning, Tväqvlnnad. Aira aquatica. — Ketz Fl cec. 3a — Roem^
Syst. Veg. a. 696. i. Catabrosia aquatica. — Wibel Werth. p. zi&.

X vatten och på fuktiga stallen trSITas detta grasslag, dock

mindre allmänt. Det har länge varit ansedt tilhöra Aira-

slägtet; men Wibel och sedermera Palisot de Beauvois

samt Roemer bafva icke utan skäl hänfört det til et eget

slägte, som af den förstnämnde blifvit gifvet det af oss

såsom äldst bibehållna namn^ men kallas af den sednare

Catabrosia. Slägtet utmärker sig med et 2-5 bladigt blom-

foder, som är kortare än småblommorna, hvilka hafva det

undra blomkronskalet nästan afskurit och utbitet tandadt

(eroso denticulata) och det öfra nästan 3:klufvet. Hånings-

husen lansettlika ; Fröet 2:hornadt. Det synes således til-

räckligen skildt från Aira, som, utom andra olikheter har
småblommorna kortare än blomfodret, öfra blomkronskalet
2:delt - tandadt , samt eggrundt håningshus. Ännu mindre
kunna de flere arter höra hit, som Hartmans Flora ^örenn
med denna, hvaraf några både til habitus och förenänmda
slägtmärken äro från denna åtskiljda. Från en krypande
rot upskjuter Molinia aquatica glatta strån til omkring en
fots höjd med en krökning vid basen. Bladen äro jemn-
bredt- lansettlika , något trubbiga, släta. Stråens axfästen
aro släta; men smågrenarne något skrofliga. Småaxen egg-
rundade trubbiga, dels violett- dels grönagtiga, mestadels
2, sällan i:blommiga. Småblommorna äro vid basen nakna,
Agnen trubbiga i spetsen naggade, det öfra störte, ganska
trubbigt med 3 nerver, det undra blott med en nerv.
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Den forljenar foga odling och fordrar en fet och loi

mylla, om den skall vinna någon frodighet, hvadan den
ock på magra torra ställea får en så vanställd form och

låg växt, at den knappt är igenkänaelig. Deu har söt smak
och ätes af oxar och hästar.

Tab. — a. et blomax. — b. en ensam blomkron»'
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I.

URCEOLARIA acharii.

AcuABii Urceolaria.

Lafbålen slät, ganska fint sprickig, blekt tegel-

färgad; Fruktskifvorna rödbruna.

Jchar Syn Lich. i^r- i- Pro-^r. Lich Fig. å Tittelbl. — IVahlenb.

Fl. Lapp. 4o5. — Engl. Bot. 1087- Crxptogamia, Lichenes.

2.

Var R cyrtaspis.

Lafbålen sprickigt småtältig, först rödbrun, se-

dan hviragtig; FrukilagreTi omsider iiphöjda

med kullrig rödbrun disk, men kanten lik

lafbålen.

Achar. 1. c. — Engl. Bot. 45o. Lichen punctatm.

D.enna Lafart, för hvars specifika benämning, efter den

största Reformatorn i Lichenographien , vi hafva at tacka

Hr Förste LifMed. Wescring , hvars förtjenst af denna

växtflocks undersökande äfven är omisskännelig, finnes

egentligen å sådana klippor vid sjöar eller rännilar, som

af vattnet stundom öfversvämmas. Den förekommer i syn-

nerhet vid Bottniska viken, ehuru den, enligt Hr Walilen-

bergs upgift, älven träffas då och då å stenar i nedra fjäl-

len i INorrland och den så kallade Finnmarken. Genom
en skorpartad platt -utsträckt vidväxt enformig Lafbål, och

kupiga färgade i skorpan insänkta Fruktskifvor , som om-
gifvas af en af skorpan formad, och med den lika färgad,

uphöjd kant, igenkännes i frågavarande slägte. Lafbålens

skorpa på de båda här förekommande artförändringar är

ganska tunn, slät och fint sprickig, liviika sprickor å artför-

ändringen j0 öfvergä til småfält. Hufvudartens skorpa är

allmännast af en blekt tegelfärgad, men stundom ock röd
eller grågul, eller ockragul färg, förmodeligen efter olika

åldrar, dä den på artförändringen (^ har en rödbrun och

på slutet hvitagiig färg Fruktlägrens disk, som egentligast

är nedsänkt, uphöjer sig likväl något med tiden.

Tab. — I. Acharii JJrceolaren: — a. b. delar deraf

i olika tilstånd förstorade med fruktskifvor. — c. en sådan
än mer förslorad. — 2. Artförändringen: — d. en del deraf

förstorad.
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SALIX PURPUREA.
RÖD-PlL.

RÖdviäe, Rödvie. Dan. Seipillf Riidpill, Tydsh pill. Isl.

Raiidavidir. Tysk. Turpurrothe Weide, rothe Bindweide,

Bachweide , Sandweide. Höll. Paarsche Ifilg. Eng.

Purple Ifillow, smootJi narrow leaved Willow.

Bladen omvändt lansettlika, sågade, glatta, de

nedersta motsittande. Spiran oskaftad, egg-

rund med et ganska kort märke. Ståndare

en enda.

Linn. Syst. Nat. la. a. 648. to. — Fl. Sv. 884- — Sp. pl. ed. TVilld,

4. 672. 36. DioEciA, Diandria. — Liljebl. Sv. Fl. 3. 390. la, SAMKUtn»
»tskiljd. — Pers. Syn. pl. a. 600. 36. — Retz. Fl. oec. 641.

E,ihuru mindre allmänt vild, träffas i Södra Sverige Röd-
Pilen, på lös och fuktig jord: en buske ända til 3 alnar

hbg. Enligt Herr Retzii upgift förekommer den likväl

vid boplatser, der den både til prydnad och nytta plante-

ras, hvilket sker med lika lätthet, som med de flesta sam-

släglingar, medelst vårtiden nedsatta qvistar, som öfver

sommaren flitigt vattnas. Väl har man funnit den^ plan-

terad i jordvallar, sammanbinda dem; men som de späda
qviständarne ätas gerna af getter, och stundom af hästar

©ch nötboskap, är ingen hägnad af denna buske at för-

vänta Deremot lemna dess långa, risiga, smidiga och
smala grenar en rik tilgång på vidjor til hvarjehanda
Landtmanna behof, såsom vid halmtaks bindning, korgars

förfärdigande o. s. v. Dess inre svafvelgula bark nyttjas

äfven med fördel til gul färgning.

Denna pilart har, i likhet med flera andra, varit min-
dre väl bestämd; således Hnner man den i Hojfmans an-
nars förträfHiga historie öfver slägtet sammanförd, efter
Haller och Ehrhardt , med Salix helix, från hvilken den
så väl genom sina röda grenar och mindre lansettformade
mestadels allmänt uptil skiftevis sittande blad, som för-
nämligast genom sina eggrunda spiror, med icke utdragna
märken, och smalare hängen, ar väl skiljd. Den sednares
yttre bark ar ock mera gulagtig , bladen vid basen bre-
dåre

, och uptil allmännast mot hvarandra sittande. Den
har ock större syulstigare hängen på längre skaft mer af-
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långa spiror och et utdraget märke. SJeifva smaken på
bladen är äfven mindre bitter. Röd Pilen blommar i Apr.

Maj månad.

Xab. — a. en blommande sländareqvist. — b. en qvist

med spiror. — c. en med utväKta blad. — d. en spira ock

-^ e. en ståndare.
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Ägo.

VERBASCUM nigrum.
Svart Vrbbascum (Skaggort).

Brunt Kongsljus, Kattrumpa. Norsk. LungestoJi , Lunge-

sotröd, Gunlrok. Dan. Mörk Kongelys. Tysk. Die schwarze

TVoUblume , Braumviirz , Wegekerze ; schwarzes Kerzen-

kraut. Höll. Zwart Wollekruid. Eng. BlachmnUein

,

Darkmnllein. Fr. Le BouiUon noir.

Bladen hjertlika och aflånga med utdragen spets,

de öfre med kortare skaft, de större vågigt

naggade, liksom duniga.

L«n«. Syst. Veg. la. 169. 4. — Fl. Sv. 197. Pentindria, Monogy-

nla. — Liljebl. Sv. Fl. 3. ia3. a. — Smith. Fl. brit. i. a5i. 4. — Retz Fl.

cec. 761. — Roetn. Syit. Veg. 4. 345. 4a.

VJnder N:o 79 har blifvit öfverlemnad en art af detta

slägte, hvilket utmärkes genom en hjullik blomkrona, hvars

bladHikar äro nästan olikstora, genom skäggludna ståndare-

strängar, enkelt märke och en 2:ska!ig, z.rummig kapsel,

Kied inböjda skal och många frön. Från en flerårig svart-

brun rot, hvars färg föraniedt til den specifika benämnin-

gen, upskjuter växten med en styf föga grenig stjelk, som
är kantig, refflad, något dunig och försedd med blad, som
nertil äro mera hjertlika med temligen långa skaft, men
hvilka småningom upåt både afsmalna och iå kortare skaft,

så at de öfversta nästan blifva jemnbreda, och oskaftade;

äfven som de äro nätlikt ådriga och i kanten stundom
vågigt naggade, stundom mer och mindre sågade, af mörk-
grön färg, ofvan nästan nakna, men under dunigare. I stjelk-

änden får den i Juli små höga gula, i axform och knipp-

vis sittande blommor, hvilka, genom de på midten rned

et purpurviolelt skägg omgjordade ståndarne, få et mera
brunagtigt utseende.

Likasom den förr anförde Skäggörten, har denna art

blifvit tillagd egenskapen, at vid första utbrottet bota hosta

hos hornboskapen; hvilket gifvit anledning til de Norrska
namnen. Den ätes någon gång af hästar, får och svin,

men lemnas af andra kreatur. Bien söka blommorna
begirligt.

Tdb. — a. en utbredd öpnnd blomma. — b. en stån-

dare, — c. pistillen. — d. en hel, och — e. en ivers af-

akujTfca frökapsel.
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TRIENTALIS europjKA.

Europeisk Trientalis.

JDufJiulla. Norsk. Hvidsörinen, Stjernehlomma, Skowpryd,

Skogpry, Fagerblom, Fagerguld, Qvitsej, Öjnegräs. Dan.

Vintergrön, Skomtjerne. Tysk. Das HernblilmcJien

,

"SternkrajiC, Majierbhime , Schirmkrant. Eng. Cheeckweed

,

Jfintergreen. Fr. Trientale, Pirolh des Alpes»

Ahine des Alpes.

Bladen förenade i en omkrets kring stjelken,

olika stora, lansettlika, helbräddade.

Linn, Syst. Nat. n. 259. 1. — Fl. St. 826. — Sp. pl. ed. VTilld. a.

aSa. I. — Hbptandria, Monogynia. — LiljehU Sv. Fl. Tiomärhinc,
EaqTinnad, — ReCz, Fl. cec. 725.

X å skogbeväxta ställen, der den liksom synes efterträda

Hvitsippan, ger denna stjemlika, snöhvita blomma en fäg-

nande prydnad åt Maj och Juni månader. Dess likformiga,

platta blomkrona är, såsom blomfodret, vanligen yidelt;

sällan 5, 6, 8, grdelt. Ståndarne 7—8, någon gång 5, 6

å 9 til antalet. Frukten utgöres af et torrt bär. Af Trien-

talis är ännu icke känd mer än denna art; om man ej

för sina något smalare lansettlika tilspetsade, sneda blad,

derifrån vill, med Pursh, (kanske icke utan all anledning)

skilja den Nord Amerikanska, hvartil Michaux likväl icke

funnit nog skäl.

Frän en något knolig, med mänga trådar fullsatt fler-

årig rot;, upkommer med enkel uprät stjelk den Europei-

ska arten , til en höjd af 4 tum eller i fot, (hvilket gifvit

anledning til släginamnet). Roten ger årligen sidoskott ,

hvflrifrån bildas nästa års planta. Stjelken har nertil en-

dast skiftevis sittande, strödda, helt små, åt roten til, allt

mindre blad ; men i toppen mer än i tums långa samman-
förda (conferta, ej i krans sittande,) lansettlika glatta

ådriga blad, af hvilka det öfversta är störst, alla nästan

horisontelt utbredda. Emellan bladen upskjuta allmännast

en, ofta a, sällan 3 blommor, på hvar sitt blomskaft. Blom-
fodret utgores af 7 syllika småblad; blomkronan är delad

ända til basen och qvarvarande. Siåndarnes antal är all-

männast 7; men stundom ock 8—9, de äro trådformiga med
violettröda knappar. Fruktknuten ofvansittande och kloc-
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Trientalis europaea.

rund. Stiftet har sländarnes längd med et urkantadt märke.

Bäret är Linnagtigt och klotrundt, med ganska många,

prickiga frön, som äro fastade vid et klotrundt fäste, i

skalets medelpunkt.

Växten ätes af hästar, får och getter; men nästan al-

drig af hornboskapen.

Tab. — a. et blomfoder med spiran. — b. en stån-

dare. — c. et frö i nat. storl. — d. förstoradt från ena

och — e. från andra sidan. — f. detsamma tvers afskuret.
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PEPLIS PORTULA.
PORTULÄKS PhpLIS.

KällPephs. Norsk. Wassportnlak. Dan. JfajidpcrtulaJt.

Jysk. Zipfelblume, Vf^asserportulah. Höll. Kleine Moeras-

muur. Eng. %f'ater purslane. Fr. Péplide

,

Pourpier aquatique.

Bladen omvändt eggrunda med skaft; Blom-

morna i bladfästet ensamma, merendels utan

blomblad.

"Linn. Syst. Nat. la. 255. i. — Fl. St. 3ia. — Fl. Lapp. Sag. — Sp»

pl. ed. J^illd. a. 243. x. Hbxandria, Monogynia. — Liljebl. Sv. Fl.

3. 196. I. Sexmämninc, Encfviiiiiad. — Retz. Fl. oec. 493.

D.'etta slagte igenkannes af et klocklikt blomfoder med
skiftesvis 6 större och 6 mindre tänder, med antingen 6

eller inga blomblad, och en a:rammig, mångfröig frökap-

sel. Hitiils känner man, utom den här förekommande art,

endast en från Vestindien och Jamaica, som egentligen

utmärker sig med oskaftade blad och 4 ståndare. Vår

PortalaJis Peplis träffas icke endast vid källor, utan äfven

på sådana ställen som öfversvämmas af vårvattnet; men är

hos oss sällsynt, ehuru den skall vara träffad ända til Hel-

singland. Den utbreder sig med små fina rötter från

lederna af dess jordsträckta enkla stjelkar, som äro för-

sedda med mot hvarandra på skaft sittande, omvändt egg-

runda, i ändarne rundade, helbräddade , glatta blad, til

iormen snarlika PortulakenS; hvarof man hämtat anledning

til dess systematiska benämning. (Den kallades före Linné,

Portulaca spuria aquatica. Rupp.) I Aug. månad visa sig

i bladvecken dess ensamma oskaftade små rödagiiga blom-

mor, som, mera sällsynt, stundom på en och samma planta,

träffas med och utan blomblad, hvilka, i förra fallet, äro

omvändt eggrunda och fastade vid det inre af blomfodret.

Frökapslarne äro klotrunda, nästan genomskinliga, med
2:ne rum, som hysa en mängd små 3;kantiga frön. Stån-

darne hafva rundade knappar och spiran en eggrund frukt-

knut och en ganska kort stift med et rundt skottlikt märke.
Tab. — a. en blomma utbredd. — b. på sidan sedd.

— c. en ståndare. — d. en spira. — e. et fröhus och — f.

frön i nai. st. — g, et fröhus först. — h. detsamma Ivers

afskuret. — i, et frö äfven förstoradt.
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LOLIUM ARVENSE.
Akrr-Lolium.

Småaxen af blomfodrets längd; Yttre Blom-

/:ro/ZJÄ«/e^ försedt med kort borst; Pwteii årlig.

Schrader Fl. Germ. i. p. 399. Trianoria, Moaogynia. — Lil/ebl.

Sv. Fl. 5. upl. p. 703,

Ibland de grns som i sednare tider hafva riktat Sveriges

Flora^ är äfven denna art, som lil sina kännemärken kom-

iner Renrepet (Lolium perenne) närmast. Den är hittils

funnen vild växande på åkrar uii Östergöthland och vid

Femsjö i Småland.

Dess slägtskillnad är redan förut N.'0 ji och X92 an-

förd. Ifrån Renrepet, hvilken denna art til utseende, strå

och blad liknar, skiljer den sig genom en tradig och årlig

rot, upräta, trinda strån och slidor; blomfodret merendels

lika långt med småaxen och genom ena blomkronskalets mer

och mindre korta borst; från Dårrepet (Lolium temulen-

tum. Sv. Bot. 192) åter, genom en nästan tufvig rot, blad

och slidor glatta, och i synnerhet genom blomkronskalets

korta borst. Härigenom synes den utgöra et bestämdt spe-

cies, men huruvida den är älven skiljd från Witherings

Lolium arvense, som föreställes uti English Botar.y tab.

1125, våga vi icke afgöra ; oaktadt anledning dertil icke

alldeles saknas, genom denna figurens utmärkta olikhet i

de vida längre blomkron skal-borsten. Det vissa är, at vår

art är den som Schrader uptager under detta namn, hvil-

ket ock gifvit oss anledning til specifika namnets bibehål-

lande. Antalet af blommor på denna art träffas olika, från

7 til 9, och torde derigenom ej heller böra förvillas med
den under nam«i af Lolium teue hos Auctorerne »plagna

artförändring af L. perenne.

Nyttan af denna art är väl icke utrönt; men sannolikt

delar den Dårrepeis egenskaper.

Tab. föreställer växten i naturlig storlek. — a. en
blomma. — b. fiöredningsdelarna; förstorade.
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AgARICUS ERMINEUS & CRETACEUS.
Hela Svampen är hvit, utan lukt, men har stark rät-

like-smak. Växer pä jorden bland gräset sällsynt ; origina-

let fans kring Lund i October månad.

Den nndra, eller Agaricus cretaceus, ehuru vid första

iRnbUcken snarlik foregående, måste dock föras til en annan

iiock, nemiigen Pratellce, hvars skifvor med åldren förändra

färg och läit uplösas, samt hafva mörkbruna frökorn, och

dess andra familj , Fsalliota , utmärkt af den ring, som om-

gifver foten. Dess fot är ihålig, men fylld af spinuelväfslika

trådar, fast uptil afsmalnande, 3 tum lång, 3 — 6 linier

tjock, trind, slät och glatt. Ringen är fästad vid fotens

spets, förtt nedböjd, sedan åter upstigande, slutligen slarf-

vig. Hatten är köttig, i början linsformig, slutligen platt
,

jemn, 5 tum bred och derutöfver, slundom småfjäilig.

Lamellerna lätt sittande, fria och slutligen långt skiljda

från foten , emot kanten bredare, hvita, slutligen bruna

och uplösliga. Smaken är behaglig. Den kommer närmast

tält-Agaricus (Äg. campestris) Sv. Bot. 25 r, och kan använ-

das på lika sätt som den, och är dessutom mindre utsatt;

för insektlarver. Denna art har blifvit funnen förut endast

i Södra Europa, men växer icke sällsynt på jordvallar kring

Lund i Aug. til Nov. månader. Den fjälliga förändringen

föreställer Bulliards figur.

Tab. utvisar Fig. i. — a, Agaricus ermineus. — b.

densamma långsåt ituskuren. — Fig. 2. — a. Agaricus

cretaceus. — b. densamma äfven på längden ituskuren.
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ALNUS INCANA.
G K A-AL. HVIT-AL.

I södra orterna: Arre; Årder; Ard; i Norrland: Ål-
der. 1 Vesterbotten : Ulra. På Lappska: Leipe.

Lo/ven aflånga, spetsiga mot andan, i kanten dub-

belt sågade, inunder hvitgrähtiriga ulan ludd vid

ådrornas utgång. Blomhdngena axlikt sittande

utan sarskildta skaft.

Linn. Fl. Svec. n. 861. ^ i^Btt. Alnus fi hcana). Retz. Fl. Oec.

p. iif) (i?, ineana) Wahlenb. Lapp. n. 46i. Monof.cia Tetrandria,

Den allmänna Alen eller som den mera särskildt kallas

Klibb-Alen (Alnus ghUiiiosa) äfveu G rön- AI en är

förut gifven iznder ]V:o 128 ; men såsom en arL af Björk-

siägtet (Betula). Sednai-e tiders noggrannare undersök-

ning af frnkten liar föranledt till återupptagande af det gam-
la slägtel Alnus, hvilket äfven allmänna språkbraket bi I-

ligar. Vi få således anföra att Al-slagtet [Alnus) skiljer

sig dermed att hvart liängefjäll äger flere smäblommor med
endast 4 ståndare i hvar småblomma, samt med tvä vin-

gelösa fröliyilen 5 livart fröhylle nära toppen tvårummigt

med tvänne friJn. Mera ytliga och lätta kännemärken
äro att bängeljällen bli qvarsittande sedan frön bortfallit,

och att således fröhängena nog likna vissa slags kottar.

Alla hängen äro också mera samsittande i klasar o. d.

Gra- A len kan ock skiljas från den allmänna med ett

resligare, jämnare eller slätare (mindre knöligt) och slankigare

utseende. Den är till alla delar mindre eller intet klib-

big, mindre saftig. Också växer den i det mera tempere-

rade Sverige på mera högländta torra ställen , särdeles ä

de bergåsar, som stryka inuti landet, såsom i Småland sö-

der om Jönköping, i Vestergöthlands högre bergigare de-

lar, i Nerike , stijrre delen af Vermland och nästai: 'lela

Dalarna. Men i Norrland, der Klibbalen börjar saknas,

uppfyller Gråalen nästan dess plats, och ännu längre

norr ut i Lappmarken intager den, alldeles såsom den för-

ra i sydligare orter, alla stränder. Pä detta sätt förekom-
mer den ensam genom non'a Ångermanland, Vesterbot-

ten och alla Lappmarkerna ända upp till Nordhafvets
granskap. 1 dessa landsorter ersätter den i anseende till

nyttan icke allenast den allmänna alen, utan den är i de
ilcsta afseenden nyttigare och nödvändigare. Den skjuter

lättare upp af roten och kan således bättre användas till

jemn afbrukning såsom slag-skog (hvilken liksom afsläs i

vissa årgångar)
, pä sätt som med så la svenska träd läter

g()ra sig. Veden är bättre till bränsle och koluing, äfven-
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som till snickararbeten fastare, jemnare ocli livitare. Lajjpen
finner den tjenligare än nägon ainiau till sina små liusge-

rådssaker, som i anseende till dess kringvandrande lefnadssätt

böra i högsta grad vara lätta och sega (eller icke fallna för att

spricka hvarken af stötning eller omhytliga elemenLer); men
Imruvida den mer eller mindre än vanliga Alen nnder
vatten använd till bj-ggiiader hårdnar och liksom förste-

nas , är icke af erfarenheten bekant, ehuru, om sådant

härrör af föjening med iernhaltig jord, det icke synes

kunna blifva mindre. Hela trädet innehåller nämligen ett

renare eller mindre klibbigt sammandragande ämne (Ad-
stringeus. Tan ni n), som gör det brukbarare till garf-

ning och svarlfärgning. Med dess bark bereda Lapparna
och andra så väl Lapplands som tillgränsande orters in!)yg-

gare sina skinn-benkläder, hvilka till så hög gi-ad förena

smidighet med förmågan att emolstå och utehålla vatten:

egenskaper som i dessa trakter sä väl behöfvas och livar-

förutan beboeligheten måhända i nägon mån än vidare in-

skränktes. Afven såsom Medicin bruka Lapparna att med
barkens afkok tvätta sina barn mot kläda och utslag i

huden. Dess löf såsom fÖga klibbiga och mindre beska

än Klibb-Al ens äga mycket företräde till föda åt bo-

skapen säi'deles iären. Fröhängena mogna tidigare, hvilket

äfven sjrnes lätta deras användning till svartfärgning , alt

gifva skrifbläck en behaglig bläaktig färg, o. d.— Föröfrigt

konuner detta träd vilda djur till godo ; renen o. d. äta

gärna dess löf, foglar de oljhaltiga Iröen o. s. v. att icke

anföra m)'^cket om annan förmån deraf i natur<;ns inrätt-

ningar, hvai-af menniskan äfven kan begagna sig, såsom

att stadga elfstränder o. d. st. särdeles dem som äi-o san-

criga, der den i anseende till sina längre rötter är tjenli-

gare än den allmänna Alen. Af samma skäl och emedan den

mera tål torka synes den äfven fördelaktigare att starlga

flygsand och derutinuan biträda Tallen jiå fuktigare ställen.

I Vermlands östra bergstrakt förelcommer en ff)ränd.rini: med
cljupt inslcurna lö^ hvilken bärhns är .'ifbiulafl. Det är märkvär-

digt ott dylika förändringar af närslägtade träd också förekomma i

till4;ränsande trakter: af Klibb-Alen vid siön Yngen i samma
landsort, af allmänna Björken rid Ornäs i Dalarna. Sådant tyc-

kes antyda en gemensam orsak, och det så myrket mera som alla

dessa förete sig så sparsamt, att man blott funnit ett eller annat

träd af hvardera sorten, som synes närma sig til! en vanskaplighet.

J\Tan vet att på svedjefall särdeles förändrade växter uppkomma!
Tab. fig. 1. föreställer en qvist tagen i Vermlands bergslag om

bösten, med nästan mogna frökottar och blifvande blomhängen på
den nu bladägande utgreningen; (att belasta tabellen ined nåpra

riktigt utslagna blomhängen, har man ansett mindre nödigt då så-

dana förut äro gifna af Alnus.glutinosa). a. ett fjäll med sina tv3n-

jie fröhyllen. b. ett af de sistnämnde pa längden skuret, c.j det-

samma på tvären. -- 2 den förändringen som har inskurna ^blad

{^etuia pinnata) Vet. Ac. Han dl. 1790. 5. l3o. t. 5.
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OROBANCHE major.
Sijelken alldeles enkel , med enskildt sittande blom-

skärm. Blomkronan något uppblåst, fyrfliki-g:

livar flik trubbig, krusigt fransad. Ständarnes

strängar nedtill hårige. Fruktämnet glatt.

Linn. Fl. Srec. n, 56i. (DinvNAJiix Anglospermla) LecTie

Scar. p. u. n, 44. Vet, Ac. Handl. 1744. p. 274, Trattinnick Ta-

bul. 46. p. 2.5, [O, caryophylLacta). Decand. FJ. Franc. n. 2455,

(O. vulgaris) Sutton Linn< transact. 4. p. 187. t. 17. f. 4, (O.e/ariör)-

B.»land alla organiska varelser synas de riktigt parasitiske

växterna eller sådana som endast kunna förekomma på
andra lefvande växter mest beroende af sitt ställe eller

localen. Det inskränkta rummet tillåter liär icke att an-

föra mycket härom i allmänhet , ehuru upplysande det

ock skulle blifva för värt egentliga föremal. Man kan
blott erinra huru isynnerhet parasitiska örter som växa

pä andra örter aldramest förändras efter stamväxtens be-

skaffenhet, att vår Cusciita på Humla och ISäsla är som
grofvast, blir inera fm pa Linet och slutligen ^jå Ljung
och andra torra risaktiga växter måhända förvandlas till

en-^egen alldeles hår-fin art. De under jorden eller på
rötter parasitiska örterna synes mestadels la stoftfina fröeij,

på det att dessa må kimna spridas dess mer för att på-
finna tjenligt växtställe. Sä är det med Monotropa och
ännu mera med OrohancJie, som dessutom har det eg.ia

att växa än på trädaktiga växters rötter än på örters samt
derigenom mycket förändi'as,

Hvad först slägtkäinietecknena för Oruhnnche vid-
kommer, så öfverensstämmer det med Lathra^a derutiu-
nan, att fruktcapseln blifvit enrummig, mera biåselik än
på andra förvaudta växter såsom Melnnipynun o. d.;

iueii det skil;es lätt från hallircEa dcrmed att {^'df^w äro
fina som danun eller pulfver, och det af nyss anförde skäl.

Föröfi-igt är fröcapseln uppspringande på yttre sidan och
inuti försedd med fyra Iröfästen (tvänne på livar valvel.).

Honans märke består af tvänne hall klo Hörnn'ga knölar.
Blomkronan är rörformig, krökt, och öppen. Blomfochet
är, åtjninstone på vår och andra större arter f (Jr^^edda med
enkelt ax, dolt på inre sidan äiula r\Qi\. till vidlästningcn
eller för tryckningens skull mot axlästet på den sidan
liksom felande, ])ä yttre sidan djupt kliiiVet och sedan
livar fiik åtei- tvåtandad.

De Orobanche-arterna, som fJh-st utomlands blefvo
bekanta, lefva pä ärtväxter, och dei-af härledei- si^ släkt-
namnet som betyder Är t-<| v äl j ar e eller Ärt- stry-
pa re* Den större af dessa utländska arterna, som afveu
""W namn af O. major Jiien bor haiure kallas (?, ve-/ a,
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finnes pa roten af mindre ärtbuskar sSsom Spartium sco-^

parium , Ulex o. d. samt tyckes derföre i anseende till

liärdheten ocli torrheten af denna grundstam vara smalare
och isynnerhet särdeles glatt framför allt pä ståndarnes
strängai\ De utländska arterna, som lefva på egentliga

örter af Ärtordniiigen såsom klöfver och blifvit mest kän-
xla mider namn af Ärtqv^äljare för den skada, som de gö-
ra på sådana växters odlingar, äro i sammanhang med
sina stamväxters fmhet så små och merendels greniga att

de än mindre kmma jemföras med vår.

Vår af Linné i Flora -Svecica så kallade OrohancJie
major , som nu är återfunnen och här föreställes, är der-

emot till sitt växtställe alldeles ingen Ärtqväljare,
utan den förekommer pä den betydligt tjocka och saftiga

roten af en ört , tillhörande en helt annan class, nämligen

på Centaurea Scabiosa , och deraf tyckes det komma
att den är större än någon annan art och således väl för-

tjent af Linneiska namnet Orohanche major. Den är

också mei^a saftig samt mera försedd med en hårighet,

som slutas i en saftsilande knapp. Härmed tyckes också

stå i något sammanhang att blomkronan är mera frans-

kantad samt ståndarnes strängar vid basen håriga. För-

öfrigt torde vi blott böra slutligen fasta uppmärk-
samheten på dess sätt att växa å ändan af Ceniaurece

Scabiosce rottrådar , hvilka tyckas utväxta till sådan längd

och likformighet för att frambringa Orobanche, hvilken

sjelf endast äger tecken till rotfibrer, som isynnerhet i

yngre tillståndet icke kunnat betydligt bidraga till dess

näring. På detta sätt fanns vår Orobanche under f örli-

det i början så torra år (1822) ymnigt växande i åkrarna

vid Esperöd utmed Stenshufvud, äfvensom på Möllevän-

gen vid Malmö ; också är den återsedd i trakten af Rå.

Under vanliga mera kalla och våta somrar synes den föga.

Att de utländika verklica Ärtqväljrarne äro skadliga pa kiöl-

verland och dylika planterincar är redan nämnf, men till ersätt-

ning ätas de också vårtiden såsom Sparris. Vår Orobanche dere-

niot kan hvarken vara skadlig eller nvttig i dessa afseenden så-

som växande pS en ört, som sjelf är skadlig i Ekrar och andra od-

lingar, och utantvifvel meddelar sin egen osmaklighet åt sin parasit.

Tab föreställer ett medelmåttigt stort stånd, som ännu icke

utsträckt hela sitt blomax växt vid Kiviks eller Stenshufvuds Espe-

röd i Skåne och fastsittaiide på en rotfiber af Centanrea Scabiosa,

hvilken rot längre upp på en annan rntfifaer har början till tvan-

n* andra stånd af Orobanche. Det korta körtelbärande lufltl,

hvarmed hela växten ända ut till blommornas öppning jir öfver-

läckt, hsr m.an icke lämpligen kunnat uttrycka på hela ståndet, u-

tan har i dess ställe slutlijzen bifogat fig. k. som föreställer det-

samma från sidan ungefär dubbelt förstoradt. a. en blomma sär-

sklldt i sin största ordentlighet. b. könsdelarne. c. blomfo-

dret med ett uppsprunget fröhus. d. det sednare särskildt. e.

detsamma tvärt atskuret. f. bakre väggen af detsamma, g. frön

innturlig storlek, h. ett frö förstoradt, "i. detsamma på längden

tuskuret så att det lilla frÖfostret synes deruti.





K%

u/' t/^^rc/cus . gra. y ^„,/„



597-

ELATINE HYDROPIPER.
(Dy-Helliiig. LiJjcbl.)

Bladen mot hvarandra sittande, men blommorna
skifte visa utan skalt, Stjelken krypande (lot-

slående).

Linn. Svec. n, 348. Octa.sdk.ia Tctragynia,

Ai£ alla växter hörande till Naturliga Ordiiiiigeii Caryo-
phyliece ocli nudcrdelningou ylhinacecB är deima mest

växande i vatten, och tyckes af detla för växters bloin-

iiiug sa lihiderliga element haiVa lätt den inskränkning i

blomningen som utmärker slägtet. Blommans delar äro

vanligen 4, Blomkronans blad korta, lastade utan nSg/))!

klo, Fröhuset är nedti^yckt och fyrrnmmigt. tjos oss liar

den nu ifrågavarande art blommorna alldciles oskaftade

och iilgäende frän blott det ena bladvecket, kanske e-

medan från det motsvarande undra bladvecket rötter sko-

la utväxa för att fästa växten viJ dyen. Hela växten är

således stundom öfversvämmad , stundom blottad och på
detta sätt amphibisk. Da den för det mesta stär under
vatten blir åcn grön och frodigare; ju mera åew kom-
mer ur vattnet dess mera rodnar åi;n, blir kort samt ma-
ger. Huruvida genom mindre gjuniande torrt växtstäl-

le den form uppstår som kallas E, triaiidra och Herr A-
grelius ritat på tabellen, måste Icnnias derhän. tjiied-

lerlid linner man stundom både fj-r- och tredella blom-
mor pä samma stånd. Utomlands får å^w ej sällan skai-

tade blommor, som är en något betvdliiiare förändring.

Det synes vara af någon vigt att utröna om och hvilka
tillfälligheter i växtställe m, m. åstadkommer sådant. Hvad
Jröens böjning vidk^^mmer så linner man <}mw vara olika

stark inom samma fröhus. 'Att vattnet är denna lilla <)rts

vanliga växtort ger äfven namnet Hydropiper tillkänna.

Ordet peppar har blifvit tillagt i detta namn icke för
smakens skull, som är utan skär])a liksom i hela Natur-
liga Ordningen, utan emedan fröhusen icke olika små
pepparkorn synas i vattenytan. Detta uppger namnets
gifvare (B uxb aum

)
ganska bestänidt, och således har nam-

net alldeles icke samma orsak som hos Polygonum Hy-
dropiper. Föröfrigt gör växtens både litenhet och spar-
samma förekonnnande att man deraf icke kan vänta livar-

ken särdeles nytta eller skada. Den skall gärjia ätas af
getter. Dess utspridning är annars vidsträckt sä att man
sett den ifrån Skåne allt ujjp till Torneå, och äfven
allt upp i bergstrakter såsom Dalariie.
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Tab. fi?. 1. ©'t stånd af Jen egentligaste Elatine Hydroplper,

a. en hlommn sedd uppifrån och föi storad. b. densamma sedd från

sidan. c. fmkiämne med tvänne vi''sittande ståndare, d. en stån-

dare, e. ett moget och öppnadt (röhus. f. fröhus med quarsittan-

de blomfoder och blomblad, sedt från sidan, g, ett elter längden

tuskiiret fröhus, h. ett frö. i. ett dylikt ännu mer förstoradt och

k. på tvären afskiiret -- Fig. 2. den särskildt så kallade Elatine

triandra- a. en hel blomma, förslorad. b. fruktämne med tvåniie

vidsittande ståndare, c. en ståndare, d. ett efter längden Insku-

ret fröhus. e. ett dylikt på tvären af^kuret. f. ett helt fröhns

uppsprungit, g. frö. h. detsamma mera förstoradt. — Allt enligt

Herr A-grelii egna benäget meddelade undersökningar.
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HYDROCHARIS Morsus RANiE:.

(Vattenälskare Grocibett. Dyblad Lilj-ebl)

Linn. Svec. n. gi4. DioeciA Enneandria,

jjennci ört ar en af de fii Vattenväxter, som liar sina

blad på det sättet ilytände pä vattnets yta, att hela väx-

ten derigenom iippehålles eller liksom iippliänges, och

endast länga snedlöjuinda rottrådar lastas vid bottnen. Dess

ovanlighet till hela sin byggnad är icke mindre stor, hvar-

före Botanisterna haft stor svärighet att bestämma med
hvilka andra växter, den är naturh'gen förvandt. Att den

liar mycken slägtskap med Stratiotes , som äfven växer

på nästan samma sätt i vattnet, betviflas nu mera knappt

af någon örtkännare , ehuru Linné icke fÖrde den tillsain-

anans dermed i sin naturliga uppställning ; men till hvilka

andra växter desse tvänue sedan närma sig är mindre tyd-

ligt. Flere halva trott Hydrocharis vara förvandt med
J^y?nj}Jicea , hvilken den till bladformen liknar, men
^ympJicea har en stor rot, såsom vanligt fästad i jor-

den, och frambringar alltid fallko>nliga frön samt skiljer

sig så mycket alt många fört den sednare långt derifrån i

gi-anskapet af Papaver, Mindre bestrides Hydrooharis
jiatvirliga förvand ts]Na})en med Sagiftaria , ehuru afstän-

det dem emellan blii" betydligt, sä al^t de icke utan svårig-

liet kunna fä rum i samma Liiuueiska JNalurliga Oixlning

Tripetaloidfce , livilken innehåller sins emellan nog oli-

ka växter och derföre af de nyare blifvit delad i mänga
ordningar, livad som ännu mycket ökar svårigheten att

för Hydrocharis bestämma ett säkert ställe i naturliga

anordningen är fruktens ofullkomlighet, hvilken i allmän-

het icke är ovanlig hos vattenväxter, m.en hos denna sär-

deles stoi'. I norden har man knappt sett riktigt utbildad

frukt pä denna växt; men utomlands har man erfarit,

att den är ett läderaktigt fröhus med sex rum och mänga
frön. Blomman har tre kronblad , som med sitt blomfo-
der silla ofvanpå frukten. Hannväxten är särskild, med 2
eller 3 blommor ur en gemensam hylsa pä stängeln. Stän-
tlrarna äro nie. Bladen till form som små näckblad flvta

på vattnet knappt större än runnstycken, till färgen, sär-

deles sedan de blifvit något gamla, mörka och obehagliga.

Växten lörekommer väl ända till medlersta Sverige såsom
till och med i Nerike, Vestmanland och nedre Dalarna,
men blommar der sällan. I södi'a provinserna ser nian
deremot ofta dess hvitblänkande blommor. Det öfriga af
växten har ett visst obehagligt utseende, som tyckes gif-
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vit anledning att egna honom åt gvodorna genom namnet

«roclbelt. Att den för dessa, äfveiisom för en del fisk-

slag kan bliiVa förmånlig genon) de maskar som den nä-

rer, tjx-kes sannolikt. ISågoii mera omedelbar nytta kan

man väl föga vänta af densamma.

Hufvudfiguren föreställer ett hörntand upplagdt på papper,

icke egentligen i den ställning som det har såsom flytande på
vattnet. ^ hannblommorna, som äro sällsyntare. Fruktens be-

skaffenhet har man icke af egen erfarenhet kunnat föreställa.
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PILULARIA GLOBULIFERA.
(Klo ting Liljebl.)

Linn. SveC. n. 9-0, Cryptooamia Filices: RhiiospermiKi

_/\_r också cii vattenväxt, icke minclre ovanlig både till

sin A-äxtort och beskaffenliet. Såsom i hög grad Ciypto-

gamisk eller i saknad af tvänne tydliga kön hörer den ic-

ke mera till blomsterna, ntan i alla afseenden till de mest

lönliga växter. Växten består blott af tagelfina blad och

rot , med klotrunda frukter till form och storlek soin

2)iiler eller liampfrö. Den cg^^nitliga rotstamnien kryper

på dyen eller jorden på ställen som äro knappt öfvertäck-

ta af vattnet , och utskickar ömsom tagelfuia rottrådar och

lika fina blad, som först de uppskjuta pä spetsen äro rul-

lade (som en urfjäder). Mellan bladen sitta de klotrunda

frukterna, som äro blott af ett enda slag och den enda
fröredning sona finnes på växten. Inuti dessa frukter äro

fyra afdelningar uppfyllda öfverst med ett finare slags

frön, nederst med ett gröfre slag. Dessa två slags frön

är nästall den enda likhet som växten visar med Isoetes
,

den enda af alla svenska växter med hvilken den tjxkes

äga någon t3rdlig slägtskap. De till Pilularia ännu mera
föi'vandta växterna måste vi söka utrikes och igenfinna

dem i Marsilea tetrapjiylla m. fl. som utgöi'a en egen

liLen Flock inultr nanni af lihizosperTnce såsom ägande
frukten forent med roten. Pilularia är således en växt-

form, som kommer från södern och hos oss icke långt

fortgår. ÄJan finner den i Skåne omkring Christianstad

mycket ynmigt; också på vesti'a sidan af landet emellan
Ingelslorp och Engelliolm; i Hallands södersta del nedom
Hasslöf; i Blekingen vid Nätrabyå utmed Gredby , i Thoi-
lianni o. fl. st., pä Gothland i Fröjds socken. Således

t3'-ckes den egentligen tillhöra af sött vatten öfversvämma-
de ställen nära södra hafskusterna. Man har icke funnit
den upp i landet mer än vid Diö i Småland, dit den
tyckes uppstigit efter Helgeäns stränder. Att den pä of-

vannämnde ställen är tjenlig att betäcka och sannnanbinda
isynnerhet den lösa sanden och att således bidraga till lan-
dets bibeliållande och tilltagande samt att åan derigenoni
blir till nytta i naturen, S3aies otvifvelaktigt, äfvensom att

den kan tjena vattenkräk tiU föda ; men någon mera o-
medelbar nytta deraf tyckes icke vara att hoppas.

Hufviidfigiiren föreställer växten så lång som man vanligen får
upp den i slutet af Junii rafir.ad vid ChrisUanstad i Skåne. a. iruk-
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ten lUei förstorad, b. densamma nedtill tvärtför afskuren i jntri

förstorad, c. densamma nära toppen tvärt afskuren. d. samma
långsefter skuren sa att fiöiis läge med sina fästen synas. e. ett

större frö från sidan sedt, mycket förstoradf, f. detsamma snedt

frän basen förestaldt, g. smärre frÖn , också mycket förstorade.
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ISOÉTES LACUSTRIS.
Braxnagräs.

Linn. Svec. n. gSi. Cryptogamia FUices : Tetradldymx*

'emia med mera skäl än någon annan sa kallade sjö-

växt, emedan den finnes djirpt under vattnet pa sjöarnas

botten, liar blifvit nämnd i det föregående såsom något

beslägtad med Pilularia , men den är mycket mera för-

vandt med Lycopodium , isynnerliet med de arter devaf,

som hafva tvä slags frön i särskildta frukter, livai^pä vi snart

konlma att anföra exempel. Dessa växter sta väl när-

mast O rm b u n k a r 11 a , men den egna sammanfogning

af frön, som vi anmärkt hos de fleste af dem, liaiVa

gifvit oss anledning att kalla dem Fj^r t villi ng s v äx t e r

(^Tetradldymoe). Sädana växter liafva enrnmmiga frö-

hus. Bland dem utmärker sig Isoetes med icke uppsprin-

gande fröhus, som alltid äga en stor mängd frö inom sig,

och till största delen sitta inom bladens hinnor och la-

stade vid dess ryggnerv (alldeles icke vid roten säsoni

hos Rhizospe7'ince , ehuru nära derintill). Fröen äro af

tvänne slag, men icke blandade i samma fröhus, utau

sittande i särskildta. Växten skiljer sig förijfrigt derintnl

att den är utan stjelk, med ofta llere tums läiiga blad,

som utanpå äro nästan trinda , inuti fyrrummige. Den
tyckes egentligast tillhöra vår nord, der den växer i hö-
gre bergstrakters med rent vatten försedda sjöar, olta till

llere famnars djup under ytan, och som det tyckes ju dju-

pare dess större och rakare. I sädana trakter förekom-
mer den allt upp ifrån Lappmarken ända ned till södra

delen af Smaland i sjön Möckeln och till Blekingen i iSä-

trabyä. Den intager i sjöarna ställen som annars skulle

vara blottade frän växter, lenmar der säte för åtskilliga

vattenkräk och är således visst af mycken betydenhet i

naturens inrättningar. Att åi.m under Braxncns lektid

upprotas af denna fisk är ganska bekant , och således må-
ste den vara af värde för (lensamnia , ehuru vi icke sä

noga veta pä livad sätt, Äfven uppiyckes den af Änder
och kallas derföre af somlige för Ann gräs. Det berät-
tas också att man i Norrige skall gifva den såsom föda åt

boskapen. Någon säkrare och betydligare nj-tta känner
man icke af denna synnerliga växt.

Tab. föreställer ett stånd taget p§ si dlupt vatten att aldrfg
dess rörelse rSkat bladspitsarna (i Jivilket fall de Löja s'g utåfi.
a. nedre delen af ett blad med fröhus som innehåller frön af det
större slaget, b. detsamma efter längden inifiån utåt tuskuret, så
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att fröhusets vldfästnmg och innehåll synes.' C. fin fyrtvlllinga

hopfästning af frön medan de äro unga ganska m3cket förstorad,

d. ett mnget frö i naturlig storlek, e. ett dylikt förstoradi, f.

nedre delen af ett blad innehållande fröhus med den mindre fiö-

sorten g. nessa frön särskiidt. h. en fyrtviilings hopyäxning a£

dem mycket förstorad.
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MALVA Alcea.
Stockros-Malva. Svensk Stockros.

Stjelkbladen femdelta nästan till bladskaften, sträi-

va, Frohyllena släta (utan hår).

Linn. Svec. n. 628, MoxAuELpnrA PoLyandria,

Y i kunna börja ett nytt liunclradetal i Svensk Botanik

med en al' de vacki'aste blommor i Svenska Horan, enligt

vart tjxke den skönaste som finnes pa örtstam. Den här-

hos aibildade Svenska Stockrosen, är verkligen sä

ansenlig att den närmar sig ät den i vara trägårdar plan-

terade orientalska
(^ Alcea rosea) , och är säsom svenska

namnet synes antyda en ros (törnros) pä örtstam. Den
liörer ocksä till samma Naturliga Ordning som den Orien-

talska nämligen till ColujnnifercB Linn. eller Malvacece
Juss. livilkeu förut är omtald ; men till ett annat slägte

näjuligen Malva, livilket tyckes vara mera afpassadt för
var nord. Sjelfva det inre af blomman är alldeles den
orietitalska Stockrosens, men liksom förflyttad i ett an-

nat bIo)nlbdcr och pä en annan stam mera härdig för värt

climat. Det är nämligen dtt yttre blomfodrets delning i

tre småblad, som gör var växt till en Malwa, hvilket

slägte förut under n. i42. är omtalt i Svensk Botanik.

Fönrtan ofvananförde vetenskapliga kännetecken ut-

märker sig vär Stockros- Malva med sina stora ljust

roscni'öda blommor och ofta tvä alnar höga raka stjelk.

Den lörckommer vild endast i rikets sj^lligare provincer
nnderbäddade med någon ölVergängsformation. Men icke
heller der S3^nes den alltid lika vacker. Vi hafva funnit
oss som besl göi-a dess bekantskap i den så sköna Fogel-
sängsdalen uti Skåne, hvilken inskin-en uti öfvergångsfältet

uppiylles af en ovanligt stark grönska, uti hvilken vår
Alcea desto mer lyser med sina stora rosenröda blom-
qvastar. Mindre fördelaktigt visar den sig vid de dam-
mande landsvägarna säsom den ofta förekommer pä Gott-
laiid och Oland. Vi tycka ocksä att den i trägårdarna är
betydligt mindre, blekare och oansenhgare än i Aalda till-

ståndet. Någon annan nytta än den som fägringen kan
leunia ger den vanligen icke i anseende till sin sällsynt-

het, men åcn planteras lätt och skulle kunna begagnas så-
som de öfrige Malverna i Medicinskt afseende och blifva
en mycket god föda för boskapen, ehuru visst icke sa
användbar som den nu följande Malvan i anseende till

mera delta blad, härdare stjelk och blekare blomblad.
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Tab. förestalJer åen blommande tr-ppen af växten rifsd efter

lefvande vildt stånd vid Fogelsång nära Lund i Skåne, Den egna

jjkining. som de outvecklade blombleden äga, är likväl icke alldeles

iiatiirenligt förestäld. a. frukten med tillbakabÖjt blomlbder att

visa fiöhyllenas glatthet.
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MALVA SYLVESTUIS.
VilcT-Malva. Röcl-Katlost.

Stjelken rakt uppstående. Bladen nästan runda

,

sjuilikige: de öfres flikar något spetsiga, BIoui'

och Blad -skaft hårige.

Linn. Svec, n. C27. AToNAnELPniA Polyandrla.

D.'euiia liörer således inom Älalvn^-slägtet till en annan

aldelning (än den föregående), uti livilken afdelning, ut-

märkt med nästan runda blad, den skiljer sig frän var

allmänna rundblad i ge Malva {^\. j^olundifolia lÄnn,
Sv. B. n. i42.) med sin raka stjelk och stora blommor,
samt frän den ännn mera liknande Moriska trägfirdsMalva

{jMalva mauritiand) med sin härighet, sina oliklaHga

blomskaft m. m. Det tyckes ocksä vara till skillnad från

deima scdnare i största delen af Eiaopa odlade och e-

gcntligast i Morernas land vilda M. jiiauritiana som vår

i sydligare Europa fatt namn af j\i. sylvestris , livilket

namn derstädes icke så bestämdt betyder att förekomma i

skogar utan blott vara vildtväxande. Vår M. sylvestris

linnes också alldeles icke i skogar, icke ens i skogsbyg-

der , utan egentligen 2)å de största slätterna i Skåne, der

(\on intager jordvallar och vägkanter isyimerhet utmed
och emellan störi-e byar. Den är der både genom sina

lifliga blommor och sin ymnighet sä ansenlig, att den huf-

vudsakligen bidrager till landets egna utseende. Den
blandar nämligen sina pnrpnrfärgade blommor med Väg-
värdans (Cichorii Int3'bi) himmelsblåa och Crepidis hiennis
gula 2)å ett sätt att derigenom de mängfärgade band bildas,

som 'man på Skånska slätten ser utsträckta efter landsvä-

garna emellan de af rena skördar enformigt grönskande
åker- och ängslalten. Sådan bafva vi fu7mit skånska växt-

pharacteren eller pliysiognomien , hvaruti vår Malva utgör

ett liufvuddrag. Således , elmru den icke har Ae.n före-
gåendes s!ora blommor, hvilka oaktadt blekt färgade sa

niycköt' lysa i de dunkla lundarna, gör dcii dock st(">rre

verkan på sitt ställe genoju den stora mäwgd blommor soni

don framter, hvilka med sin starkare jDurpurfarg ss^iias

bättre egnade att skifta bland andra largor jiä en mång-
färgad yta. Det utseende som vi nu omtalt är sä eget för
Skånska slätten att det redan i noiTa Skåne t. ex. v\d

Helsingborg ansenligt aftager. Ofvanför Skåne ser man
intet sådant, och vår Malva finnes deruppom endast vid
några gamla byggnader såsom i Blekingen uti Carlskrona,

pä Södra Gottland vid några kyrkor, i Halland vid Var-
bergs fästning, vid Götheborg och pä Bohusf^istnings lem-
ningar. Den skajl ocksä iiågongång blifvit sedd i Stock-
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Lolm. Man ser den liäldre vid odlad jord än Malva
rotu ndifoli a, emedan den icke så blir ett betäckande
ogräs och föröfrigt pryder med sina blommor.

Denna Malvan användes också isynnei^het der den
växer vild framför andra samslägtingar såsom Läkemedel,
och har derföre rum i Apotheken. Örten och isynnerhet

bladen innehålla mycken slemmigliet (mucilago), som
de likväl icke utan svårighet ge ifrån sig till kokande vat-

ten. De brukas utvärtes för sin tjenligliet att betäcka

en större ytan såsom uppmjukande omslag att lindra spän-

ningar, förtaga retningar t. ex. af bisting. Genom behand-
ling med svalvelsyradt jern visa de en brunsvart färg, som
tillkäimager betydligare sanjmandragande väsende än an-

dra närslägtade örter äga. Roten såsom knappt mer än

ett-årig kan icke innehålla så mycket slem som Altha?a,
men mera sötma, hvai-före den blifvit nyttjad invärtes i

stället för Lakrits uti bröstkrämpor, äfvensom att förtaga

skärpor t. ex. af oförsiktigt brukade spanska llugor. Blom-
morna eller egentligare blombladen (petala) äga en färg,

som svårligen borttvättas af linne , hvarföre de uti ofvan-

nämnde uppinjukande omslag gärna undvikas eller skiljas

från örten, men det sammandragande, som örten tillkän-

nager, är också uti dem mera samlat sä att de framför

mänga andra dylika kunna nyttjas på ögonen, särdeles

för att borthjelpa lemningar efter koppor, till och med
bakom hornhinnan afsöndi-at var. Man har också användt

dem i gurgelvatten mot vissa slappheter. Derföre hafva

de i en del länders Apothek blifvit förvarade såsom Con-

serva. Om denna Malva bland andi-a blifvit bmkad af de

gamle Rojnare och Egyptier ungefärligen såsom Spenat och

af Chineserna ännu ätes med olja och ättika såsom Sallat,

så liörer den väl i detta afseende till de sämre sorterna

(Malva? m i n o r e s et s y 1 v e s t r e s ). I allmänhet berät-

tas Malverna i sådana fall bidragit till öppet lif och torde

derföre kunna ingå uti Medicinsk föda särdeles under

hetta och torka, som kanske bidi-agit att göra dem bruk-

barare i södra länderna än hos oss, der de befunnits

mycket besvära magen. Snåla barn förtära stundom fruk-

terna, hvilka egentligast fä namn af Kattost. Boskapen

tyckes äta örten häldre än andra samslägtingar, kanske för

det lindriga sammandragande som mildrar klibbighetcn.

Bien besöka blommorna flitigt. Stjelkarna gifva sedan

växten himnit i frö efter lindrig rötning vackra tågor,

nästan som linets , men hvilka icke äro hälften så starka

som hampans. Rötterna kunna genom sönderdelniiig på
ändan bli brukbara såsom tandborstar.

Tab. framställer öfre delen af ett blommancle vildt siånd ri-

tadt 1 Helsinbora i Skåne. Om detsamma qäller till en del samma
anmarknin:^ som om den föregående, z. ett af de nedersta naera

rundade bladen.
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HOTTONIA PALUsTRis.

KcäiT-Hottonia. Hottons- ört. Vatten -Rölleka.

Linn. Svec. r. 174. Pentandria Monogynia-

ij ti Jen täcka Naturliga Ordningen, som innefattar de

sa mycket värderade Prinilerna och derföre al' nyaste

författare merendels kallas Primulacece {Precice Linn.),

är Ho t ton i a den enda egentliga Tattenväxten. T)i n

tyckes också af sitt växande i vatten eller för dess skull

fått sina jnesta skiljaktiglieter frän de närmaste slägtena,

näml. sitt fröhus, som aldrig uppspringer utan likt en blå-

sa synes beständigt vilja utestänga vattnet, inom sitt djupt

delta blomfoder, sin blomning bestående af öfver livar-

andra sittande kransar liksom för att till någon del kun-

na lämpa blominandet efter vattnets stigande och fallan-

de. Annars har växten sådana lindelta blad, som tillhöra

de egentligaste vattenväxterna t. ex. Myriophyllum, samt

fäster sig med en snedt löpande rottråd, som tyckes sätta

den i stånd att kunna höja och sänka sig med vattenytan

.

För bladens finhet skull har den blifvit sammaidiknad
med Millefolium , och kanske liar derjemte blomnjornas
lärgskiftniug bidragit att förskaffa den svenska namnet
T^atten-RÖlleka. Dess blommor likna ganska mycket
Prinilernas äfven i det afseende att de på somliga stånd

äga längre slåndare och kortare pistill, i)å andra tvärs om
mindre framstående ståndare men desto längre pistill;

hvilket fiJrhållande tyckes oss vara något som näiniar sig

till tvåbj^ggareart (Dioecif) , ehuru ännu icke så långt

kommen att frukten på någondera blir mindre fullkomlig.

Blommorna äro annars af egen täckhet, ägande liljans

hvithet skiftande med någon lätt rosenrodnad, oskuldens
sinnebild, hvilken stående i djupa kärren kan väcka del-
tagande för sådant öde och förtjena samma poetiska dikt,

som gaf Linné anledning att benämna x\jidromeda. Så
vackert blommande förekommer den mera sällan i Up-
land, men nedåt Södermanland, Östergöthland och sä vi-
dare öfverdrager den ofta de mörka skogskäiTen med
sin fjirg.

Hvad dess nytta angår så tvifla vi icke, att den njip-
iyller en betydlig plats i naturens anordning uti att mer
eller mindre medelbart föda fiskar och andra vattnets in-
vånare, till hvilket den så mycket mera synes egnad som
den framför så många andra vattenväxter har ett rätt friskt
©ch sundt utseende. Den ätes också liksom sa många an-
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dia llylaiule vattenväxter eller flottgräs gärna af Kol', min-
dre al' annan boskap. Bien besöka ilitigt dess blonnuor.

Dei* deii växer i stor mängd, kan den begagnas till göd-

ning.

Tab. visar ett fullständigt stånd med (rÖhus nedtill och blom-
mor upptill hvilkas itändare utslå långt umm pipeiis Öppning.

b. eii blomma med kotaro ståndaie uti blompipens öppning. c.

fröhus tuskiiiet efter längden, d. några frön i naturlig storlek.





e;ou.
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SEDUM ANGLICUM.

Engelskt Sedum (elJer Felknopp)

Bladen äggformiga, något trekantiga, under vid-

fästnlngen utdragna, blåaktiga. Blomknippet ne-

derst tvådelt. Kronbladen lancetlika.

Smith Fl. 13 it. r- 4Bfi, Dr.cAKDRiA PentagynU' Wahlberg

Fl. GothoburL'. p. 5o.

J^ rau den Iiafsbelicrrskande oen synes detta vara en främ-

ling, som {"dsldt sig pa en af vara yttersta klippor utan-

för Gutliiska rikets förnämsta sjöstad, der den för nägra

år sedan blifvit upptäckt utaf en af vara skickligaste knn-

skapare på vår i-loras område. Vi få således göra oss

närmare bekanta med dess egentligaste hemvist och egen-

skaper. I England intager den isynnerhet noiTa kusten

ända till Skottlands yttre ända; i Frankrike har den intet

iliste förr än på Pyrenfeerna midt emellan båda hafven,

sä att tlen der uppstigit ansenligt från liafvet, hvilket är

vanligt med nordiska strandväxter i sydligare länder. I

vår nord har den först blifvit sedd vid JNorrige (man vet

icke sä noga livar) och ini slutligen för några är sedan u-

lanför Götheborg på Styrsö af Herr Wahlberg, som
derstädes gjort den här gifne teckningen. Inom det förut

onitalta Sedum-släotet har den i anseende till sina hvita

blommor nfigoii aflägsen likliet med S. album Sv. B. t.

43o, men är hel och hållen ettårig ulan röda rotskott,

alt icke nämna andra skiljakligheter , bland hvilka de
större och spitsigare blombladen först falla i ögonen. E-
gentligen är det en sydligare Europasisk form liksom här-

.•stammande från den på södi-a Europas berg förekommaji-
de S. dasypJtyllunt^ hvilken mot norden blir mindr^c

stor , fattigare , mindre varaktig. Den blåaktiga färgen

,

som hela örten i början har, öfvergär slutligen i rödak-

lig, som gifvit flere författare anledning att kalla den
rodnande, Sedum ruhens. Till smaken skall den vara

mild.

Tab. föreställer ett stlnil af växten ntad vid Götlieborg. Den
tna grenen Åt blommnnde, den andra fruktbärande, bägge med så
tjfdliga delar att man ansett skrsklldta figurer för mindre nödiga.
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'ut e/'rjlyr,ka ^M. afJtuJtr-
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SCIRPUS ACICULARIS,
]N'äl-säf.

Étväet bladlöst, tagellikt, strimmigt. Axet med
blott litet fjällikt skärm. Märkena tre.

Linn. Svcc. n. 44. Triandtua Moncsynia»

A r den minsta af alla Säf-arter och redan genom sin

iinliet lätt känd. Dcji liknar verkligen nud sitt strä och
lilla ax i tojjpeu en k)iappnäl af intr iiji tcigellik fnihet,

verkligen tunnare än den son tagel-säfvon , Scirpus seta-

ceus, äger, ehuru slundom af nngva tums längd, och såle-

des egentligast att likna vid en iin insectnäl , hvaraf an-

ledningen till namnet. Med denna ytterliga flnliet tyckes

ocksä inre delarnas beskafiejihet äga samband. JNålSäfveu

har väl såsom de egentligast ett-axade och sfdedes aldra-

euklaste Sälarterna, bland hvilka Se. p a lustris till-

hor oss, ett bihang ofvanpa Iröet af den derslädcs kiiat-

likt utvidgade stylen , som gör att (ien blilvit förd till det
nya slägtet Ela^ocharis, men (\(^n saknar de fina boi-
sten vid fröets bas (sa Iramt man icke vill taga lomnin-
gcn eltcr ståndarnes strängar för niigot sådant) liksom de
finaste Safarierna, hvilka derföre fått namn af Isolepis.

Såsom m3'cket finare än andra EK-eocIiaris ölVergax do)i

till de mest fina Säjarlers (Isolepis) kännetecken. Det
kan synas som hade loreningeu al Elie o ch a r i s- arter-

nas enkelliel jucd Isolepis-arternas fnihet åstadkommit den-
na öfverdrifna litenhet och fattigdom. Om man ville gä
längre än som skett i fint skiljande kunde man således gö-
ra ett eget slägte derai". Men, ehuru sådant förfarande
verkligen gi-iper djupare i dessa växters inre natur ^ sa
kmina v^i icke efterfiilja detsamma af orsak att både bety-
delsen dci'af och tydhghctc]! icke är nog stor.

En sådan ytterlig (inliet, som n\i blifvit omfald, torde
också icke vara utan sin nytta \ naturen. Denna finaste

af alla Säfartcr och i allmänhet af alJa gräslika växter öf-
vcrdrager lösa sand- och dystränder liksom med en rag-
gig hud, hvarnli än mera dylikt slam finner sitt fäsle ocTi
en mängd fina maskkräk sitt mest passande lillhåll till nä-
ring för fiskar m. m. Genom allt sådant förberedas de
tydligen den tid på året då dessa ställen äro ölvcrsväm-
snade till emot tagande af större vegetation. Sjelfva Saf-
ven gnagcs också medan den är nng af boskapen» Dea
växer i hela Sverige anda vpp tiU Lappmarken,
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Tal>. tväiine stånd, det ena större, det sndra miiidrf. a.

Eloiiirodeiikal med ståndare och pistill, b. nJe sediiare delarna

för sig sjellva. c tiö med tjvarsiltande bijian?' efter pistillen så-

som kännetecken för det nya men lör oss lo.uidre antagliga slag-

iftt Fi'3eocharis. d, elt frö tvärt af.skuret. e. ett holt sira med ax.

Alla dass» siir?kildta figurer förstcvade.
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SENECIO Jacob^.a.

St. Jacobs staf. (SlånJ-Bourt Liljobl.)

Btonutralarne rakt utstående platta. Bladen ]yr-

foTHiigt inskurna , nedtill parbladigt delta, med
flikar upptill bredare, nederst stjelkomfat tände.

Roten tufvig, något knölig.

Linn. Svec. n. 7.5i. Synoen^sia Polygamla superfiua.

IJndcT N:o 353. är i-edan en art af (b-fta slägfe af-

liHsidlad , hvilken i alla afseendeu utgör böljan till shlglet

och ar den jninst utbildade af alla sasoni alltid saknande

strålblommor. De i Floran näst efter densanuna följande

arterna kännas dernnd att de kunna la stralbiomuior, och

i sjelfra verket sa beständigt hos oss Jjafva dein , alt vi

aldrig sett n.igon utan , ehuru de i andra länder ibland

genom förkrypHng blifva i saknad af dem. De mindre
utbildade af dessa sednare arter hafva tillbakarullade

strålar, dex'e]nol de största och fullkomligaste arterna, soia

i Floran komma sist, lysa med utstående breda str.dblom-

nior. Sfdedes har man en hel följd af aiter inom d< (fa

slägte efter strålblommornas utbildning och d<j)na löljd

är rätt naturlig ätiiiinstone hos oss ; sa att de arterna

med inga eller ofullkomliga strålblommor äro elt-äriga i

alla afseeiiden mindre betydliga örter, de )iiefl ursfäende

breda sti-alar utgöra deremot ilerariga ansenliga växter. Af
dessa sednare hafva vi wu fi>n?tagit oss att lata tvänne
följa efter hvarandra , hvilka äro mest jned hvaraiub a
förvandla.

Senecio Jacohcca är [ sitt slägte eji af de ansenliga-

re växter, och har pä dcw tid dfi helgonen äfven sattes i

förening med växterna blifvit tillcgnad St. Jacob såsom
dess blomsterstaf , hvaraf namnej kommit, hvilket i llere

länder öfversättes med St. Jacobs staf Hos oss kal-
las den oftare O ull gubbar, som kanske härleder sig

från det förra namnet. Den är ocksä if de allmännare ar-
terna den ansenligaste, som jejnte ofvanangifna känne-
märken utmärker sig dermed

, att den har en stor mängd
blommor pd vid pass halfannan alns höga, merendels tätt

bredvid hvarandra slående stjelkar. Bladen äro djupt
delta och mjuka i n.igon likhet med de första och egent-
ligaste arterna af slägtet, till skillnad frän hvilka näg)e
kallat den senare afdelningen för Jahohcea och låtit den-
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na nu ifr"gavaraiKle ailen härja tlen under namn af
Jar.obtea piilgaris {Gcerfn. fruct. 2, p, 445.). Den
växei' bredvid gamla hus , byar ocli vägar och är i Skåne
så ymnig ati den blandar sig med Crepis biennis lur
atL ge d(!i gilla skiftningen 1 de blonisterband, som vi un-
der Malva sylvestris omtalt vara dragna öfver lan-

det. Pa Öland och GoLtland är df;n likaledes nijcket all-

män, men i Blekingen, nedre delen af Småland, Halland
och Bohnslän mera sj^arsam. Längre nppät tj-ckes åi:n

upphöra eller vid Göthebo}-g liksom forbytas med S. a-

qnaticus. Dereraot på jn mera torra och för bl^st ut-

satta ställen den växer, dess mera sammangyttrade blifva

hade hlad och blommor, och det ända till den grad alt

växten slutligen Aid stora Oceanen på sanddynerna i Hol-
land och ätVeu Norrige förlorar sina strålblommor och
blir ganska oigenkännelig.

Drn är icke ntan sin egentliga nytta såsom använd-
bar till färgning. för sig sjelf och innan den kommer i

blomma ger den blott grön ocli obeständig färg, men de

utslagna blommorna gifva med \i.siinilh-betning på ylle en
juiera brungul beständig fiirg, i ölVerensstämmelse med an-

dra förvandla gnia blommor, särdeles Anthemis tin-

c t or i a Sv. Bot. n. 62. Detta synes icke lofva att väx-

ten skall vara särdeles ätlig; likväl försmås den icke af

de på vegetabilisk föda så litet granlaga Kamtschadalerna.

Kor och getter äta bladen, men mera granlagna djnr så-

som hästar och fir hnnna dem merendels orörda. De
mognade frön bogagnas f(Jrjnodligen al' småfoglar.

Tab. ritacl i Malmö efter några på mera fuktig f^ruiul växanda

ståad föreställer a. Öfre delen af ett större stånd. b. roten dertill

med stjelk- och blad-stumpar, men så att medlersta delen felar

och ingen sammanbiiidain^ kunnat betecknas, c. en ung planta

mei blott rotblad.







SENECIO ERUCIFOLIUS.

'Blomftrcilarne rakt utstående platta. Bladen alla

nästan parbladiga: småbladen jemnbreda, något

inskurna, spetsade. Roten krypande.

Linn. Svec. n. yöo, (Si'NGFNr.siA Polygamia superfiua) Skånsk,

resan. s. 225.

_^\_i- vissl. nära furvandt inecl den föregående, men ändock

i idhi afseencle väl skild derifrän. Alla delar af densamma

äro mycket smalare , mera utdragna i längden ocli stelare.

Don liar en rot, som knappt är tjockare än en gåspenna,

men ganska läiigt under jordytan krypande, livarföre ock-

så örtstånden bliiVa jnycket irån bvarandra spridda eller

glest stående (alldeles icke sammanställda i knippen, som
lios föregående art). Ortsjelkcn är oftast tvä alnar hög

,

mycket rak och stel samt merendels färgad annorlunda äa

grön (då den på föregående alltid är grÖn , mera vek ock

saftig). Bladen äro så pass sönderskurna att knappt någon

ilik är bredare än stjelken. Blommoi'na äga också något

längre strålblommor. — Denna nvi beskrefna växt öfver-

ensstämmer så väl med Linnes beskrifning i Skånska Pie-

sau äfven i anseende dertill att bladen i det närmaste lik-

i)a Erucce Arieiiiisictve , att vi icke kunna tviila pä
att <S.^\\ är densannna som Liinu' Jiienar. Men det är

visst att nu mera linnes den icke vid Skanör, der Linné

så ymnigt tog den. < hn delLa är en följd af denna trak-

tens ännu foi'tfarande afmagiing, kunna vi svårligen al-

göra; men det är visst att denna växt liksom flytt till

friiklbarare trakter längre norr åt vid samma eller vestra

.^ulan af Skåne. Således lialva vi fnnnit den i största

mä.ngd på j(n'drallar iima för Malmö vid den sa kallade

Borgniästargården eller emellan densamma och de sand-

backar som få nan-in af Borgnäset. Der tyckes jordytan

vara leraklig , men botten bestå af sand, hvarigencm isyn-

nerhet jordvallarna bli bestående af en sandmylla , so)n

denna växt tyckes fordra. På dylika ställen förekommer
den också utanför Lund eller nedanfiir Trolleberg åt

halssldan till, men sparsamt och något bredbladigare. Hvad
det deremot är för en växt, som fnnnits vid södra sidan af

Skåne nära Skifvarp och blifvit kallad S. t en u i fo liu s,

år för det närvarande osäkert. — Till nyttan synes den
obetydligare än den föregående såsom mindre saftig och
mindre storblonrmi^.
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Tab. är rhaå efter lefvande stånd tagna på ofvannämnde släl-

le vid Malmö. Hufvndfiguren föreställer ett mindre stånd och. e-
huru ett litet meilanstycke felas samt rotdelen är utan lärgoi; har
man satt något bindninpstecken emellan de båda delarna, b. årets
planta med sina skrskildt beskaffade blad.
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VICIA PISIFORMIS..

Ärtformig-VickcrJ

Blomskaften mångblommige. Bladskaften mångbla-

fL'ge , med trevinkligt äggformlga småblad, af

hvilka de nedersta aro lastade \id stjelken och

betäckande de spjutformiga tandade bladskUr-:

men.

Jacquln F?. Aiisfr. t. 364, Linn, Spec. pl. ed. 2. p. io3i'

DiAdelphia Decandrla.

D'enna är hos oss iippläckt sedan Linnes lid, ocli kan
]j]aiid alla väl åtskilda nyiundnu växter anses för den ansen-

ligaste. ¥l')V att så länge lialVa blifvit osedd måste den finnas

på ett ganska inskränkt och obesökt ställe. Man kan sa litet

begripa huru den ditkomuiit och huru den der kan finnas, att

mail synes hafva skäl till samma utrop, som Linné gjorde/dä

lian fann Coronilla Emerus j)å Gottland: jag hade aldrig
tröt att denna vuxit vild i Sverige fast 20
B o ta il i s 1 e r sagt det, om jag icke s j e 1 f d e t s e 1 1.

Vi hafva också sett Vicia pisifornils växa vildt långt iu

xiti Götha rikes bergsli-akte:', och tro o^s hafva mera skäl

till föii.ndran än Linné hade. Först ansågs (.{an blott till-

höra Paniionien eller Lngeni. Sednare hafva vi sett den
i Tyskland vid Odcrfloden ; men norr om detta ställe lä-

rer den icke finnas Iivarken i Tyskland eller Skandina^-ien

förr än man koinmer upp uti den bergigaste delen al O-
stergöthland , der man upptäckt den på ett eller annat
ställe i Kinds härad. Detta är så mycket bes3-nnerligare

som den trakten icke såsom Gottland består af en flat

OlVergångskalksten utan af bara granit. jSLin finner der
likväl llere utmärkta växter, som ökar vår lippmäi-ksamhet

på traktens beskaffenhet under förutsättande att intet sker
ulan ordsak. Man ser då att denna trakten är genomsku-
ren af en lång rad sjÖar, bred\ad och emellan hvilka upp-
sticka granit-kullar nästan alla till formen liknande Jif-

huggna käglor eller gamla tidens borgar. Bland dessa har
isyiiiierhet ett berg vid den viken af Jernlunden der Hall-
sta-å har sitt utlopp fatt särskildt namn af Borgberget
(elltr F r i berget: Videgren Östergiithl. sid. 348).
Delta berg är egentligen dubbelt eller ägande bredvid sig

ett mindre Borgberg, utmed hvilkets sydöstra sida vår
Vicia fnmes växande i slenraset temligen 3'mnigt. För-
öfiigt skall den endast vara Aumeii emellan Corkhiilt och
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Yxnerum ^^cI något dylikt berg. Det förefaller oss obe-

grijjligt att den genom någon händelse kunnat blifva dit-

iörd , men dä vi betrakta ställets skönhet undra vi icke

af I den der kan hälla sig. Sjelfva örten är ojemlörligt

den största i slägtet, veikligen säsom namnet tillkänna-

ger till form och storlek liknande ärtsläglet, och sä pass

stadig alt den stär för sig sjelf famnshög blott häftande

sig genom sina klangen vid andra växter. Dess blad äro

icke allenast ganska glatta, utan till och med af blä-

aktig iarg. Blommorna äro deremot oansenliga icke

större än pä en vanlig Vicia c ra c ca samt mycket blek-

gida till färgen. Ärtskidan liknar ocksä en af vara mni-

dre Vickerarters , med blott omkring sex smä frön uti.

Det är således egentligen bladen som skulle göra denna

ört till en mycket lönande foderväxt, om den vore min-

dre sällsynt eller om man kunde hojipas att den lät od-

la sig, hvilket icke är troligt.

Tab. visar ett stycke af stjälkens medlersta del, ritad efter

lef*'ande växten p§ ofvan anförda ställe. b. fröskida efter ett

exemplar vid Oderfloden. c. frö derur och d. fröfäste dertill.
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SHERARDIA auvensis.

Åker-Slierardsört. Bla-madra.

Blommorna sittande i toppen af stjelken och gre-

narna, inneslutna inom stjernlika åttadelta (ba-

ra) glatta blomskäriii.

Linn. Svec. n. 120. TixRANCRtA Monopnia»

jjjLl åkerogräs sasoin iiainiiet lillkännagifver , men icke

allenast al' oskyldigusto slaget utan också af täckasle sor-

ten iiäslaii att saiiiiiianlikna med Blåklinten. Uti deji Ka-

lurliga Ordningen som för sina stjernlikt omkring stjelkeji

sittande hhid lår namn af Stellaice , är Sherardia närmast

förvandt med AsperiiJa genom sin längpipiga U-attformiga

blomkrona. Den skiljer sig från detta liksom Ii än andra

f(')rvandla slägten i Ordningen med sina frön ,
liviika icke

såsom vanligen bilda tvänne runda globler, utan äro kan-

tiga och upptill vidare eller nästan tnrbinata och slulande

med tre utskutande tänder hvardera. Vi kunna näsJan

såsom slägtkäiuietecken , emedan man icke med säkerhet

känner någon mera art af slägtet än deima, tillägga att

frön lätt denna beskaffenhet i sammanhang med de vid

basen hela eller sins emellan sammanväxta skännen, som

omsluta och liksom trycka dem eller förmå dem att upp-

till hli vidare. Detta allt är så pass främmande f(')r våra

andra nordiska Stellata? att man kan likna Shex\irdian med
Spermacoce, en alldeles tropisk A'äxt, bredvid hvilken

Linné satte Sherardian i sina ISaturliga Ordningar. Jemle

deinia sydlänta beskaffenhet har växten blå blommor,
som icke finnas på någon annan svensk växt inom dvii

Naturliga Ordningen. Sherardian lärer vara som all-

männast i medlersta Europa, deriirän den i 5'nuiighet

sträcker sig till våra södra kustprovinser. Således fiire-

kommer den mycket i Skåne särdeles å de sandigare de-

larna deraf; äfvenledes ymnigt på Gottland i Sanda och

tillgränsande socknar; på yttre sandiga sidan af Oland
vid Runsten m. m. i Blekingen icke sällsjnit och på Ilal-

läiulska kusten allt upp till Viskans utlopp. Längre no)r

åt i Bohuslän är den sällan sedd; ännu rarare är den vid

Venern utmed Kinnekulle, men utmed Vettern vid Hol-

kaberg, Odeshög och Vadstena förekommer den j^mnigare

än pa något annat ställe sä långt in i landet och mot nor-

den. Att dess fi'ön kunna tjena foglar till föda, synes nog
troligt, men omedelbar nytta tyckes momiskan väl icke

kunna vänta af denna till s'n\ massa mindre betydliga ört,
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oin icke såsom bete p"i trädesialten isynnerhet för får och

iicltcr, som gärna iila don. Kor sägos rata den.

Hifvudngr.ren ritjc! efter elt mindre skånskt exemplar, som
växt pfi ett öppel trädfcsgäide och blifvit liksom upplagt på psjipere.t

.så att roten komn-It uiTder örten. a. blomma med sitt binmloder,

b. blomfodret särskiidl med nå^ot utbredda flikar ocii n?got uppifiån

sedt. c. omogen frukt snedt uppifrån sedd. d. mopeu fn kt upp-

till tvärt aLsknren. e. tvärskarniiig af ett frön närmre toppen sä

att hjerlbladiMi blifvit tralfade- f. tvärskärr.ing rf samma iiö närm-

re basen sfi att blutt lillroteu blifvi!: geuom.skiiren.
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CENTUNCULUS minimus.
(Minsta Centunkel.)

Bladen skiftevis sittande, med oskaftade blommor

i bladvecken.

Linn. Svec, n. i36. Tetrandria Monogynia*

\j taf alla riktigt blommande ocli med enbladig blom-

krona försedda svenska växter är väl denna den minsta;

ocli det var väl i anledning af dess litenliet i jemf örelse

med andra f örvanlta växter, som Linné gaf den namn a£

den minsta i ett slägte , som da för tiden icke liade nå-

gon mera art. Den är sä nära förvandt med det under

N:o 123 beskrefna slägtet ' Anagallis, att flere både äl-

dre och nyare författare lörcnt den dermed. Slutligen

liafva dock de nyaste författare icke allenast bibehållit

detta Liimés sliigte utan också fört arter dit, som förr

stått under JLnagallis , samt erkänt att det är icke blott

fyrtalet som skiljer Centunculus , utan också de alltid

glatta ståndarnes strängar, som sitta pä en mycket längre

blompip, de mycket tillspitsade blomkronans flikar m. m.
från den svenska Anagaliis är vår Centunculus lätt skiljd

dermed att bladen på sljelken äro skiftevisa , men dessa

blad såsom stödjande Idnnimor kunna också blifH^a ansed-

da som ])Iomskärni , i livilket fall sijelken blir utan egent-

liga blad ända ned mot rotoi , der väl alltid vid nogare

granskning något motsittande bladpar bcfmnes. Blomkro-
nan är så oansenlig att den svårligen upptäckes mellan
blomfodrets flikar, och blir cjvarsittande samt med sin pip

täckande fröhuset ända tills dess lock affaller (nästan som
pä Plantagines). JVär denna lilla ört kommer att stå i

gyttja, så får den blott en biomina i den genom g}^ttjan

uppstående toppen, och tiUika pä den således öfverhöljda
stjelken ganska smala blad, i hvilket tillstånd den fått namn
af C. simplex såsom en särskild art. Man har sett den
lilla Centunkeln i de södersta kustprovinserna: nändigen
i Blekingen vid Jämjö, o. a. st. i Skåne särdeles pä vestra
sidan vid Ramlösa , Vegeholm m. 11. st. , i Halland vid
Eldsberg, Trönninge m. m. utanför Götheborg på Domsöi
Också skall den vara funnen pä Leckö i Venern. Den
finnes isynnerhet der torf blifvit skuren eller pä djdifc

blottad något fuktig jord. Man synes icke kunna tillskrif-

va den någon särdeles nytta.

Tab. föreställer ett ovanligt stort stånd , som växt vid Trön-
ninge i Halland och till större delen var örverblommadt. a. en
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hel tlouima näistan tillsluten såsom den vanligast förekommer, b.

en blomma öpnad. c. blomkronan ensamt sedd snedt från sidan.

d. fröhus, e. detsamma opnadt s| att locket ännu sitter öfver frön.

f. den delen af torkade blomkronan som blir qvarsittande öfver

fröhusets lock. g. det sistnämnde särskiidt. h. fröhuset sedt upp-
ifrån, sedan de mesta fröen utfallit, i. frö mera lörstoradt än de

föregående redan något förstorade figurerna.
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THESIUM ALPiNUM*

Spindelört. Alpiskt-Tliesium.

Stjelkarne nästan enkla, något nedliggande. Blout'

morna nästan oskaftade, på blomskärmen sit-

tande, med tvänne mindre sidoskärm.

Linn. Spec. PI. Ed. 2. p. 3ou PbntANdria MonogynUr

Svec. n. 211. (7"/i. Linophyllum.)

JJenna märkvärdiga ört har icke egentligen sitt tillnamn

deraf att den växer på fjällberg, aldraminst pa våra fjäl-

lar , utan derföre att den egentligast tillhör de Sveitsiska

såkallade Alpungen eller de betesmarkerna , som grunda

hela Sveitsiska boskapsafveln med alla förmåner som åt-

följa densamma. Om vi med en sådan ört hos oss pä-

funne samma förmåner i trakter der åkerbruket icke kan
bli särdeles lönande , så vore det visst högst vigtigt. Från

dess nämnda egentligaste hemvist belinnes denna ört vara

utbredd öfver Carpatherna och på denna väg komma till

Schlesiska bergen, som ännu äga någorlunda samma na-

tur. Från dessa ännu så allägsna berg gör den ett stort

hopp för att komma till östi^a delen af vårt Småland. Man
finner den der i största mängd utbredd efter de högsta

landtåsarna eller vattenskillnaderna först vid Lenhofda,
Nottebäck och Asheda i Uppvidinge härad ; sedan allt i-

från Ekesjii till Vimmerby och Fröåsa inom nuvarande
östergöthlands gräns (men fÖröfrigt ingenstädes i hela

Skandinavien norr om Tyskland.) \ dessa trakter intager

den alla ängsbackar isynnerhet bredvid steurösen. Att

också dessa marker mer än några andra hos oss likna de
Sveitsiska betesmarkerna, som grunda den ofvan antydda
i Sweitz såkallade Sennhushållningen (Sennenwirlhschaft)

,

tvifla vi icke; och vi böi'a vara uppjuärksannna j^å den
anledning som närvarande ört ger oss till begagnande-

Huruvida åter sjelfva växten med sina närande egen-
skaper bidrager till dessa markers användbarhet för bet-
ning , veta vi icke genom rak erfarenhet. Örten är i all-

mänhet så liten att den föga tilldrager sig u])pmärksam-
heten och föröfiigt af samma skäl mindre betydande. Att
hvarken ört eller frön i munnoi ge tillkänna någon skär-
pa eller annars föi- sinnena några elaka egenskaper, det
hafva vi erfarit. Linné förde väl detta slägle till samma
Naturliga Ordning som Daphne, hvilket skulle göra det
nog misstänkt till sina egenskaper, men nyare Växtfor-
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skare liafva åter befriat det från detta mindre gynnande
granskap, ocli sednast har det blifvit fördt till Santala-
cefe, en växt-lamilj frän sydligaste i'egioner , livilken sa

vida inan kämier icke har några elaka egenskaper. Det
är tydligt att Thesium med sin blomma lastad ofvanfijr

fruktämnet och med sin liuktkäi-na som mest består af en
stor hvite (albumen), uti livilken ligger ett långt och smalt

fi'öfoster (embryo), sä mycket aflägsiiar sig fräuDaphne,
att från den sednares egenskajier icke kan slutas till den
förras.

Det här föreställda Thesium alpinum förändras väl

till blomllikarnas och ståndarnes antal frän 3 till 5, äf-

vensom med mer eller mindre kulliggande stjelk efter

som växtstället är mer eller mindre öppet och bart; men
till sina väsentligare skiljaktigheter frän de andra Euro-
peiska arterna är den sig alltid lik. Blomman är bestän-

digt sittande sä nära vid stjelken att skaftet är kortare än

hon sjelf ; men deremot befmnes den pä frukten cjvarsit-

tande blonipipen tillika med pistillen vara så läng som e-

gentliga friiklen. Bladen äro alltid halftrinda, tjocka, utan

iiei'ver. Således står denna arten sä väl i systemet som

på alperna ganska väl för sig sjelf och skild frän alla an-

di'a på slättlandet förekommande europeiska foi-mer af släg-

tet, hvilka mycket mera förena sig med den rätta Th.
L i n o p h y 1 1 u m uti att liafva blommorna j^å långt skalt

frän sljelken, blomman mångfaldigt kortare än frukten och

breda nästan linlika blad.

Tab. efter ett mer än vanligen stort och upprätt stånd för

att desto tydligare visa blommornas ställning m. m. växande vid

Skillingerum nära Vimmerby i Smaland, a. blomma sedd uppifrån.

b. en dylik på undre sidan. c. en nästan mogen frukt med sina

skärm och på sitt skaft, d, en mogen frukt längs efter skuren, e.

fröfostret uttaget ur densamma. De sednaro lisurerna förstorade.
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1.

LYCOPODIUM INUNDATUM.
(Öfversvärainad-Vargfo t.)

Bladen utan ordning ställda, afsmalnande, helbräd-

dade; de på större uppstående grenarna större,

bildande ett bladigt ax. Stjelken krypande.

Linn. Svec. n. gSé. CryptogAmta Filtces tetradidymx*

U taf det nti Svensk Botanik flere gånger omtalte slägtet

Lycopodium är denna arten nästan en vattenväxt, kry-

pande pä dyen i ganska kalla kärr sä att blott frukt-

axen vetta uppåt. Dessa axen äro dä tjockare än pä nå-

gon annan art och besatta med blad större än på den öf-

riga växten. I dessa bladens veck äro blott ett slags frö-

hus alla uppfylda af frön fina som ett damm, men hvil-

kas koni åtminstone i början äro förenta till fyrtvillingar

såsom hos följande art. Annars är hela växten tjock och
stel nästan som; föregående arter i Floran, och alldeles icke

till stjelken trådsqial och böjelig såsom följande. Denna
således mj^cket utmärkta växt förekommer i de djupaste

och kallaste kärr uti stora skogstrakter i medlersta och
mera tempererade Sverige. Den är funnen i Vermland
vid Taberg och Kroppa, i Vestmanland vid Loka och
Skinskatteberg , i Upland vid Börjesjö nordvest om Up-
sala, i Gestrikland vid Hille , i Vestergöthland vid sjön
Velen

, i Östergöthland vid Godgård, Småland vid Möckeln
och Lejihofda, Halland vid Hasslöf, Skåne vid Ystad.
Hvad nytta den gör i naturen kan vara svårt att be-
stämma.

Tab. fig. 1, ett stånd af växten med ett ax, ritad i ^stereötfi-
land. a. axblad med inom sittande fröhas. b. fröhuset särskiljt.
c. frön derur i naturlig storlek, d. fyrtvillingsfrön mycket försto-
rade.
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LYCOPODIUM SELAGINOIDES.
(Luninierlik Vcargfot.)

^W^« skiftevis sittande, lancetlika, utstående^

taiidadt- fintaggige; de öfre stÖrre bildande ett

bladigt ax, hvaruti nedre fröhusen fyrfröige.

Linn. Svec. n. q63. Wahlenb. Lapp. n, 622. Crvptogämia

Filices tetradidymx.

D'enna är den finaste i slägtet såsom ägande trådsmala

stjelkar, men till fröen den mest utbildade. Den växer

också på våta ställen, men ä stenig och sandig gmnd , der

den knappt fäster sig med mer än en rot, man utbre-

der sina lina mosslika grenar till en liten tnfva. Ur denna
uppskjuta liär och der ett eller annat bladigt ax , som i

nedre bladrecken hafva blott fyrfröiga fröhus, men i de

öfre fmfröiga, j^å ett sätt som annars amnärkes endast pä
utländska arter. Denna art är ganska nordisk såsom fö-

rekommande på fjällen och i tillgränsande trakter utmed
åbräddar allt ifrån högsta Lappmarken ända till Vernilands

Bergslag och nedre delen af J)alarna. ÄfA^enledes finnes

den i hafskanten frän Bottenviken till Roslagen nog all-

mänt. Vi kunna icke tillskrifva den någon sj^nnerlig nyt-

ta. I allmänhet äro Lycopodia nog vidriga växter,

som icke ätas af husdjuren. Denna och den föregående

kunna så myck-et mera misstänkas för mindre goda egen-

skaper som de äro närmast förvandta med L. Se lag o

Sv. B. n. 119, ehuru de i anseende till sin litenhet och

sällsynthet blifvit i sådant afseende mindre bekanta.

Tab. fig. 2. en hufvudpren af växten. a. blad ur öfre delen

af axet med inneslutet fröhus. b. frön ur detsamma, c. fyrtvil-

lingsfrön mycket förstorade, d. fröbus ur de iiedro axbladvecken

,

uppsprunget efter Öfre kanten och tillika remnadt mot ändarna.

e, derur komna fyrtvillingsfrön. f. ett sådant särskildt sedt från

hopfästningssidan. Alla sednare figurerna mycket förstorade.
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DIANTHUS ARENARIUS.
Sand-iSejlika.

Stjelkarna mest enblommiga (eller också nästan från rn-

ten delta med enblommiga grenar). Bladen jv^mri-

breda, skarpkantade och spitsiga. BlonifuJreis fjäll

iigglika, trubbiga. Kronbladen med skägg (barba-

ta), mångdelta med hårfina fransar.

Linn. Fl. Sv. n. 384. Wahlenb. Fl. Sv. n. 482. ÖECANDRti. Digy
nia- Retz. Fl, Oec. p. aig.

å Jen lid, da fäderneslandets nahir vai' mindre känd, om-

talte nian såsom ett stort under och en särdeles egenhet for

Skåne, att der finnas välluktande fält utsträckta till flera

juils längd ut efter hafsstränderna. Detta erinrade om de at

aosmarin välluktande halskusterna i Södra Frankrike,^ och

man kunde af dem taga sig anledning förmoda att de Skåjiska

knstenias vällukt ocksä skulle härröra af någon växt. Den

al Rikse/is Ständer till sådana unders och alla nyttiga sakers

efterforskande utsände Linné upptäckte på sin Skånska resa

(jemnl. sid. j^, io4.) att denna lilla och förut knappt be-

kanta Nejlika var fömämsta om e; enda orsaken dertill. Den
betäcker de största Ilygsandsfälten , isynnerhet vid östra sidan

af Skåne, som sä ymnigt fått euiottaga Östersjöns sand, och

dft aldramest vid och emellan Helgeåns mynningar i den

biigt af landet, som vetter mot bredaste Östersjön och är

mest utsatt för dess stormar. Der blefvo de välluktande fäl-

ten först ryktbara, der fann Linné denna vällukt härröra

af Sandnejlikan, och der hafva vi gjort närvarande teck-

ning. Med sin fmdelta blomma öfvertäcker den sanden nä-

stan som snökofvor, hvilka fläkta och spridas af vinden.

Under denna lätta hvita betäckning finner man sanden fästad af

växtens blåaktiga blad, som ofta bilda tufvelika upphöjningar,

egentligen härrörande af en rot, djupt nedskutande i sandens

fuktiga lager eller hvarf. Att denna så välluktande Nejlika

fortkommer på sådana ställen finner man vid närmare betrak-

tande ganska naturligt, ty den magra sandens yta upphettas

sfarkt af solen så att sådan ki-yddaktighet kan bildas, medan den

undervarande fuktigheten, som på djupet aldi-ig öfverger hafs-

sanden, underhäller vegetationen. Från den nämnde trakten

sprider denna sig norr åt till Sölfvitsborg och söder ut till

lambrishamn. Pä veslra sidan af Skåne är den deremot
sällsynt och utom Östersjön endast som en flygting sedd

vid Halland och Bohus län. Pä södra sidan om Östersjön

är den funnen endast, der detta haf är som bredast, på den
mot Skåne mest utskutande udden, Pommern, ganska sällsynt,

alldeles icke längre åt öster eller vester, aldramin&t utom
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Östersjön. Denna IVejlika är således en af de mest egna
växter för Sverige.

Sandnejlikan har, i anseende till sina fint sönder-

delta kronblad, mest blilvit sammanliknad med Pragt nejli-
kan [Dianthus superhus. Sv. B. t. 436); men vi tycka att

den med sina stela, spitsiga och blåaktiga blad mycket skil-

jer sig derifrän och mera nalkas till våra trägårdars Fjäder-
nejlika, D. plurnarius. Det föi-efaller oss som vore denna
en den nordligaste fortsättning deraf , som på den besj-nner-

liga hafssanden fatt sina findelta blommor m. m. Att den dock
icke är någon blott artförändring af Fjädernejlikan
bevises nog derigenom att> då den på mera sk3'ddade frukt-

bara ställen får flerblommig stjelk, blir denna delt allt ifrän

roten på helt annat sätt. Vi tviila också ganska mycket att

vår Sandnejlika låter länge fortplanta sig i trägårdar.

Den bidrager tillika med Backtimjan o. d. v. alt göra })etet på
dessa sandfält mycket begärligt för faren, och nian tror äl-

ven att det i vissa trakter af Skåne kostliga fårköttet kom-
mer af sådant bete , då deremot farköttöt å fruktbarare slät-

ter t. ex. i Ungera försämras till den grad att det anses

som blott fattigt folks föda. För annan boskap är den obe-

tydligare.

^
Tab. visar växten afritad i .Sk5ne vid Ahns. Fran den vanligen

långa roten äro de fleste stjelkarna borttagna för att deslo red'^are

tunna föreställa de återstående, som äro tvänne med blomma och ert

med fröhus-, alla af vanlig storlek, a. Blomblad, b. Ofre delen af ett

rolblad, förstoradt»
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POA SUDE TICA.
Sudetisk Grö.

Blottifkakn lancetformiga, nerviga, från hvarandra lö-

sa och glatta. Småaxen mestadels treblommiga.

Blomvippan utdragen utspridd, med mestadels feiii

samsittande skarpa grenar från hvar led. Stnut

tvåeggigt, med sammantryckta skidor, bredare än

strået. Roten krypande.

Wahlenb, Fl, Sv. n, iii. Triandhia Disjnia.

JbJland de till alla delar sa grönskande gräsen liar det sliigte,

hvartill denna art hörer, särskildt fått namn af Grö eller

Grö den såsom det der mer än andra utgör ängarnas gröda.

Uti detta slägte äro de arter, som tillhöra torrare ställen,

merendels smalare och fniare till blad och strå, men der-

emöt mera sammanpackade till sin hlomning , sä att till och

med smäblominorna äro fprenta med ett ludd. Ju mera de

komma pä fuktig och mustig mark dess bredbladigare med
tväcggade skidor blifva de inerendels, och dess mer skilja sig

dcremot smablommoina åt, livarpä den temligen allmänna,

men oftast misskända, Betes grö en, P. triuialis, är ett

bevis. I detla afseende går Sudetisk Grö än vidare ock

blir den utmärktaste i sitt slägte. Delta oaktadt var den

b.ule inom och utom jiket obekant under Linnés tid. Den
tilldrog sig lörst uppmärksamheten på Sudctiska lievgen och

sedan vid sydligare Europas Alper i allmänhet, der den ]-å

lämligen öppna ställen är som mest bredbladig och stark

samt till alla delar mest utmärkt. Hos oss synes den nöd-
sakad att qvarbilfva j)å de mest skuggrika ställea i djupa
bäckdalar och vid bej-gsrötter. Således är den lunnen i de

annars mest olika landsorter såsom Skåne, Vcrniland, Jemt-
land och Ofversla Ångermanland vid dvt så märkväidiga Tå-
^jöberget (L fes t a d i u s) samt vid det i sitt slag så sköna
()vickjock i Luleå Lappmark, merendels ganska sparsamt. Tå '

dessa ställe)! är den mjcket smalare och slankigare än den <'f-

vannämnde utländska formen, och som sådan blef den först

känd under nanni af P. remota Förse 1 1 es. Äfven sedan
dess stora slägtskap med den utländska insågs, var man ännu
osäker om den ej borde anses som en särskild art. Man vtt

likväl nu att den förekommer lika siual , som hos oss, icke
blott i Mecklenburg, utan äfven vid foten al de stora berg,
som på sina högre delar har den bredare formen, så alt ingen
gräns dem emellaH finnes.

Den smalare formeji , som mest tillhör nordligare växf-
släUen af detta gräs , Törminskar knappt det utmärkt gi.ii-
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tila nästan svärdsliljelika utseendet, som kommer isynnerhet
al de sammanhyckta ät två sidor utplattade skidorna och äf-
ven at blott tveune sidor vettande bladen. Hela gräset liin-

ner stundom nästan mans hÖjd. Dess vippa blir då myc-
ket utdragen och slokande, med nästan lemfaldigt utgående
skarpa grenar och små ax bestående af knappt mer än tre

laacetlika, nerviga, fria samt glatta småblommor.
Att detta grässlag skulle vara ett af de behagbgaste för

boskapen är väl ingen tvifvel, om det förekomme mera all-

mänt eller gaf hopp om att med konst låta föröka sig. Nu
kunna vi knappt mera än anse det som en anvisning på stäl-

len med annars särdeles god gräsväxt, hvaraf det sjelf utgör

liksom högsta graden.

Tab. är ritad af Herr Laestadius efter de stind, som han ta-

git vid Valleramlet nära Qvickjock i Luleå Lappmark, a. Rotstånd
med nedre delen af strået, hvilket icke kunnat visas till mer än
kmppt en fjerdedel af sin hela längd. På öfre andan föreställes

bladskidan tvärt afskuren , så att man kan se till hvilken hög grad
den är sammantryckt. Ur densamma framkommer fortsättningen af

strået, b, är den derefter följande vippan. Allt i vanlig storlek»
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JUNCUS OBTUSIFLORUS.
Trubblommig TAg.

J^ottn tjockt cylindrisk, utan blad. Strået och dess

toppblad lediuUa. Blomvippan högst sammansatt,

med nedspärrande och slutligen nedböjda små-

grenar. Fjällen under blommorna trubbiga,

Wahlenb, Fl. Svec. ii. 574, Hexasdria Monogynla,

u,Ii det temligen stora Tag - si ag te t, hvilket i sednare

aren blifvit bättre begräiisadt derigenom att man pa tillräck-

lig naturlig an^^sning derifrån afskiljt de nu mera sa kalla-

de fjuzulce, är den närvarande arten en af de märkli-

gaste bäde genom sin storlek ocb derföre att den utgör lik-

som en öiVergang mellan tvänue, som det annars skulle sy-

nas, mycket åtskilda afdelningar. Dess rot är nästan af ett

lilllingers tjocklek eller starkare än j^å någon annan Sven?;k

art, liggande vågrätt under jordytan, uppskickande endast

strån (som äro inuti delade i flera rum), men inga blad.

I ii allt detta ölverensstämmer den med lorsta afdelningen t. e.

Kn ap p
- '^ .'ige n (.7. conglonierntus). Men på sjelfva strå-

et uppemot ändan har a år trii b b 1 o mm i ga Tåg ett eller

annat blad, som är articulei-adt nästan som på R yl-Tå g en
[J. articulatus) , livilken den visst kominer närmast till alla

sina öfre delar. I sammanhang med både stråets och bladens

)uycket större tjocklek iår den Trubblommige Tågen
mycket bredare och deiTöre äfven trubbigare svepen och

blonuiingsfjäll, som isynnerhet före och under blomniaiulet

så mycket utmärker denna art och gifvit anledning till det

då mest passande namnet; men under blomvippajis fortsatta

utveckling till frukt blir detta kännetecken mindre märkligt,

och i dess ställe tilltager blomvippans grenighet med tiliba-

kaböjda grenar sä mycket, att den dernlinnan öfverfränTar

sina samarter och har derfÖre med mera afseende jiå detla

tillstårul fått namn af /. retrofiexus R a J n. SjellVa Iröhnset

synes sällan blilva moget, hvilket icke är ovanligt på växter, som
starkast vegetera i roten. Omkring detsamma äro alla blom-
foderflikarne lika stora, trubbige , med hinnaktiga kaiiter.

I det jnera tempererade Europa är denna art allmän i

alla kärr, men liksom så många andra sydligare växter blir

den i vår iiord inskränkt till hafssträndernas grannskap, och
stadnar äfven der i de sydligaste landsorterna, särdeles afyn-
gre bergsbildningar med kalkhaltig natur. Den finnes icke
egentligen pä sjelfva hafssträndenia, utan mest i åen upp-
dämning af kärrvatten, som yttersta strandvallen så ofta för-
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orsakar inprn sig. Således är den, liksom rörcgaende växt, fun-

nen långL citer Linnés tid, ocli det först pä Gotlland norr

«)}n Visbv och sedan vid Skånes yttersta sida öster om Ystad

der Svenstorps eller Köpinge å utfaller i liafvet, bredvid

liviiken å den längre ujjp är sojn allmännast pa tulllagren vid

Benesta enligt Professor Fries 's benäget meddelade n])pgif"t-

Att den med sin starka rot bättre än månjja andra dv-

lika växter fäster marken är ingen Ivifv^el. Denna rot tyc-

kes äfven i anseende till sin tjocklek knnna innehålla mera
födande ämne än mänga dylika. Sä väl sträet sojn bladen

synas böra forslå mera att llätu mattor af äxi många samsiäg-

tingar.

Tab. tecknad i Ystad efter stlnd tagna vid Köpingeans gamla ut-

lopp nära de så kallade N}'brohusen. Strået löreställes tvänne gånger

böjf , men utan styckning. De utmed detsamma anbragta figurerna vi-

sa dess genomskärningar efter längden , så att afdelningama synas.

Bredvid bladets ofre del är ocksl en genomskärning efter längd»>n och

en efter tvären, Blonivippan är me^t mogen eller föreställande det

tillståndet, som fått namn af J. retroflexus hos Ra f n och andre Dan-

ske förlaltare. b. ett blomfoder med nästan moget fröhus , försloradt.
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TRIFOLIUM STRIATUBt.
Strimniig KlÖfvei".

Blomfodret öfverallt finliårigt , tieflrimmigt , med ne^

dersta tanden nästan lika lång som den blott ttå-

bladiga blomkronan. Axen ovalformiga, slutande

stjelken eller sittande skaftlösa på sidan om den-

samma, omsvepade af en strimmig llipel. Btaden

omvändt ägglika , nästan helbräddade , finfnuggiga.

Linn. Fl. Sv. n. 669. Diadelphia Decandria,

-—'enne är en nära anförvandt af demest iij^^^ttiga Kl Öfvei*-

artei'na (T", pratense Sv. B. n. 268 och jnedium S. B.

460); men det oaktadt värdei-as den nästan blott af Ortkän-
iiareii. Alla blombladen äro väl icke sammanväxta säsom

lios de nyssnänuide, men tre (eller om man vill 4) liänga

sä tillsammans att blott seglet (vexillum) är fritt. Detta

förbållande bevisar sä temligen graden af förvandtskap mel-

lan dessa arter. Den mest i ögonen fallande skiljaktighet hos

denna str immiga klöfvern är dess blott ettåriga rot och

smä blommor, livilka kännetecken torde mera bero af hvar-

andra än man vid första påseendet kanske förmodar. Man
ser att flei'e växter^ da de till roten bli ettåriga, förminska

blomman och liksom genast vända allt sitt sträfvande till

fullkomliga fröns frambringande att icke växten mä utdö.

Dessa visa sig också särdeles utbildade hos denna växt och
med de samma äfven de utvidgade blomfodren, som tillhöra

de samma säsojn betäckning. Detta blomfoder är särdeles

rödsti"iaimigt, Imlken färgritning också sträcker sig till stip-

ler och flere hinnaktiga delar, samt gifvit anledning till ar-

tens namn. Härjemte är örten Töga bladrik och i det hela

tunn samt liten, sällan mer än qvarter läng. Det synes i

det hela som hade naturen varit, för den blott ettåriga ro-

tens skull, så uppmärksam på fröns bildning, att alla andra
delar blifvit snart fulländade.

Också ser man att de stora ettåriga klöfverarterna till-

höra vannare länder, och denna art synes mot norden vara
naturens yttersta bemödande att pä ett år frambringa så äd-
la växter. Den finnes nästan endast i Skåne, och ansågs der
i början vara rar, af orsak att den lör sin oansenÖghet*
skull så sällan anmärktes, xn^n är detta oaktadt dex-städes

verkligen allmän på den så kallade ler-slätten emellan Mal-
mö, Lund och Trelleborg; äfvensom vid Ystad, Cimbris-
hamn och Helsingborg. Det synes som fordrade den en yng-
re jordbildning, hvilken saknas i de närmaste proyincerna , ty
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,utom Skåne är den endast sedd pä Blekingens nävbelägnaste

hafsstränder oeli der ganska sällsamt.

Att den icke i nytta kan jemföras med sina närslägtade

arter är redan antydt, och det tyckes märkvärdigt huru
«nart natnren liärutinnan kunnat lörsämra sig, livilket vi ä^-

ro benägne att tillskrifva, såsom nämt är-, den ettårige roten.

Likväl är det tydligt att denna art, såsom bete pä trädesläl-

ten icke blir ulan all nj^tta»

Tab. ritad vid Fogelsång i Skåne efter ett måttligt stort stånd.

a. Blomfoder med blomkrona, b. Den sednare särskild och så mjcket
opnad, som den vanligen visar sig . c. densamma med frånskiljt se-

gel, d. de med ståndarne sammanväxta vingarna och kolen, e, desam-
ma böjda från könsdelarna , så mycket ske kan, utan sönderrifning.

f. Fröbärande blomfoder, g. detsamma litet mindre moget; men på in-

tetdera har man lämpligen kunnat föreställa det fina microscoplska

luddet, som också till någon grad finnes på större delen af örten,

h. Fvöbglja» Alla säiskildta iig^urerna förstorade»

I
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HYDROOOTYLE vulgaris.
Allinäu Vattennafle. Pa Gottlaaid: Spikblad»

Bladen sköldlika, naggade och litet flikige. Umhet^

hrne oftast remblommige , stundom alstrande , med
skaftlösa blommor.

Linn. Fl.. Sv. n. 2ji. Walilenb. Fl. S-r. n.2ij8. P£NtAndriA Di^y-^

nia. Whislling ekonom, ^. s. i42.

u,inbellater liafva icke blilvit meddelade i Sr. B. allt scdaiT

Sclinufn palustre imdei' 11. 38o infördes. Det synes sour

Liide inan tvekat aLt behandla dem, nndei' en lid, då nya-

bemödanden skett för deras allmänna orcfnaiide, livilkas

resultat jnan velat aiVakta, och det sä mycket mera som in-

genstädes en sd lin l)otanisk kännedom är nö(h'g fär särskil-

jandet af arter med deji mest olika användbarhet. Frän ål-

der har man llere gånger försökt att af fröens olika änglar

o. ol. erhålla kännemärken, hviika dock synas slå i för nära
sainmanliang med stjelkens kanter- m. m. för att gifya goda
slägt-kännetecken , t. ex. på Selinum Canjifo/ia. Deremot
tycka vi att njjpmärksamhetea på deras inre oljecanaler
(eller vittce), som isynnerhet Herr Hoffman i Moskow
väckt , är ett stort steg till deras bätti-e kännedom. Vr
antaga detta så mycket liäldre, som det är fägnande for Bo-
tanisten att finna de bästa känuemäj'ken i den mesta kraf-

tens förvaringsi-iim, hvilkct .synes leda till systemets samband'

med denna kralts användning. Således draga vi ej vidai'e i

betänkande att nu på en sång med llere arter ersätta den
brist, som fÖrut varit, för att tillika få tillfälle att meddela
åtskilliga exempel pä olikheten , i ansseende till oljecanaler-

nas närvaro, olika läge, beskaffenhet m. m. Till dessa vig-

tiga kännetecken lägga vi äiVen fröens ställning mot deras

föreningsyta (^foin/nissura) och bruka dervid nngefär samma
lattryck , som lios Skidväxterna (^Silicjuosce).

L>enna Vattenailen är märk.värdig genom sin enkelhef.
Han är icke allenast don minst sammansatta utan till och med
den mest odelta af alla nmbellater, I den mossjord, som är
dess egentligaste växtslälle, kryper dess rot nngra tum djnpt
nnder ytan och uppsknter derifrån bladskaft, soin på ytan-

utbreda sig åt alla sidor i en sköldlik (eller som Gottlands
almoge , enligt deras nppgifna benänrning . tycker spiklik)

iorm . för att desto mera bli delaktiga af det välgörande lju-
set och värman. Från samma rot uppstiga blomstänglarna
på sannnn salt och få uti jordytan sina små umbeller, som
likväl oflast bli flera öfver hvarandifa lör att dessbättre läm-
pa sig efter denna ytans stundom föränderliga högd. Dessa
333aå blomkretsar bestå blott af några fa blommor, bvilkas bbnn-



blad äro lailcetlika , nästan ralca, s^ietsiga och alldeles icke

pä något sätt inböjda. Sä beskaffade kronblad synas endast

förekomma hos några fä umbellater, som blomma nära vat-

tenytan säsom Sison
,

(hvilket slägte också någon förent

med Hydrocotjde, men frön skilja sig mycket). Hos Vätte n-
naflen är frukten ganska egen, bestående af Ivänne platta

frön, som icke ligga bredvid hvarandra med flata sidan, ut-

an endast äro förenade med kanten (commissurée contraria)

till en Biscutellform eller nästan som glasögon. Dylikt förekom-
mer icke till någon sådan grad hos andra umbellatei'. Dessa
frön äro utan alla tecken till oljecanaler (evittata).

På ofvannämnde sätt växande, förekommer den i syn-

nerhet vid sjö- och kärrkanter, uti skogstrakter, så långt som
bokskogens gräns sträcker sig. Således är den nog allmän

i Skåne och Södra Smaland ända till Stenbrohnlt och Kal-

mar, samt södra delen af Halland. Utom denna gräns fnis

den ymnigt endast på öarne Gottland och Oland, samt pä
nägra öar i Venern.

Växten har en skarp eftersmak , och skall hos fåi'en å-

stadkommit blodig urin och andra farliga tilllalligheter. Lik-

väl har man, i anseende till växtens litenhet, icke full viss-

het om den ensam eller blott i förening med andra, ma
häjida skadligare örter, varit orsak dertill.

Tal), är ritad vid St. Roslätt i Skåne efter ett måttligt stort stånd.

a. blomma, b. frön sedda han sidan. c. desamma tvärt afskurna och
»era förstorade.
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BUPLEVRUM TENUissiMUM.
Finbladig Byll.

UmbelUrne enkla med knapt mer än tre blommor ^

mest sittande i bladveckcn och inne&liitna inom

fembladiga svepen längre än de sjeUVa. Frön skaft-

lösa, nästan runda, skarpruggiga.

Linn. Spec. Pl. ed. 2. p, 343. Wahlenb. Fl. Svec n. 299. Pr.Nx-

AHDRiA Digynia»

Denna äfvenledca enkla Umbellat är sä esen till sina sär-o"

skiklta delar , att man anmärkt dess utseende såsom alVikan-

de frän alla andra Umbellaters. frän en ettårig rot nppskn-

ter den ungeiär qvarters långa stjelkar, som äga smala iiästair

gräslika eller för deras korthets skull kanske anera barrii-

ka blad, till en grad, som knappt fms hos någon annan mn-
bellatochhvilket, jenite växtens öfriga fuihet, gifvit anledniiig

till artnamnet. Uppå stjelken finnas många sjnå enkla nni-

beller, omgifna af ett fembladigt svepe , som är mycket likt

örtbladen och längre än de få inom sittande skaftlösa blom-:-

Mioi'na. Kronbladen äro gtila och något inrullade, eller nä-

stan sådana, som de mest förekomma på sydligare Unibellater'

af särdeles kraft, såsom Ferula, Ligusticum, Pastinac.a
111. fl., och som längi'e mot norden alldeles saknas. Frön
äro både bredare och tjockare än deras föreningsyta, ungefär-

ligen ti-inda, men med kanter och knottrig yta, utan några olje-

canaler. De utmärka sig före fullkomliga mogningen med en
säi*deles spanskgrön färg, som äfven något sprider sig till när-
Bias te delar.

Detta är likaledes en sydländt form, som hos oss stadnar

nästan på landets yttre gräns. Uti de hetaste ocii torraste

länder har slägtet RiipJe^^rain , Byll, trädaktiga arter, som
är något så ovanligt bland umbellaterna och tyckes tillhöra

blott de enklaste. 1 medlersta Europa finnas flere arter, som
äfven uppstiga på Alperna. Den nu i fråga varande finaste

arten tillhör mera salta ställeji från Medelhatstraktun till Ö-
stersjön, men är antingen rar eller svår att påfinna, och hö-
rer derföre till dem, som blifvit funna hos oss sedan Lin-
nés tid. Hos oss anmärktes den först pa Gottian ds sydvestra
sida, derefter på yttre sidan af Öland , något i Blekinge, men
ymnigast tyckes d^n förekomma på vestra sidan af Skåne, i

aynnei-het norr om Malmö verkligen allmänt, ända till Lands-
krona. Midt för Ltnid går den från lialsstranden till Trolle-
berg och fins äfv^n såsom, en besynnerlighet vid Fogelsang
på deu öfvergäiigslerschilfer, som så allmänt iimehåller Gl-ap-
tolither och kanske icke är utan aUa saltak tiga delai'.



6i8.

Att en sa fm ört icke kan lofra myckeft nytta synes
vara säkert ; men huruvida den ingår som en nyttig be-
ståndsdel uti det så mycket värderade saltbetet vid bafssträn-

derna kan sättas i fråga. Det är \'is3t att den afbetas gan-
ska väl i synnerhet af hästarna, som man ser ofta älska

starkare kryddor än annan boskap.

Tah. teknad vid Malmö. a. blomman sedd uppifrin, b. Kron-
blad från sidan. c. frön sedda frSn sidan. d. desamma tyärtför af-

4kurna, alla förstorade.
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OENANTHE fistulosa.
Pip - Ranke.

Stjttken nära roten skottbärande, annars utan gre-

nar, pipig. Småbladen smalare än det pipiga blad-
skaltet.

Linn. Fl. Svec. ii.'25o. pan. svec. Wahlenb. Fl. Svec. n. 3ao. Pekt-
AKDRiA Digynia. Retz. fl. oec. p. 470. Gmelin pflanzengifte

p. 248. Orhla toxicol. p. 81. Whistling ekonom. 4. p. 207.
Smith engl. flor. 2. p. 70.

f\r en mera sammansatt Umbellat med dubbelt blomnings-

skärm, men bland de mänga och så svårligen skiljbara släg-

tena i denna flock ganska utmärkt. Den är onekligen när-

mast beslägtad med Stäkran (^JPhellandrium aquaticum
n. i55), så att den äfven al några örtkännare blifvit införd

i dess slägte, men vi tycka att den mycket skiljer sig der-

jfi'ån. Det som sä väl åtskiljer denna ört icke allenast från

Stäkran utan äfven från alla andra oss bekanta Umbella-

ter är att både roten och frukten äro särdeles kiiöliga €ller

liksom knippevis sammansatta af täta knölar, då deremot
mellanliggande delar ända till och med bladen äro utmärkt

pipiga, alldeles ihåliga, hvaraf artnamnet är taget. Huruvi-

da detta gäller för flere arter sä att det verkligen kan anses

som slägt begrepp , kunna vi likväl icke säga , dä ingen annan
art är oss lika väl bekant. Roten består af ett från skiljeli-

nien med örten utgående knippe af fibrer, för det mesta tjoc-

kare än trådar, bland hvilka många något nedom vidfästningen

äro utsvälda till knölar, tjocka som ärter. Dessa på trådar hän-
gande knÖlai'na föranledde de gamla att kalla örten Filipen—
dula aquaiica eller Oenanthe. Knölarna äro betäckta med en
i sneda rutor sprucken hinna, som tillkännagifver att de ut-

vidgat sig sedan fibern förut vai-it smal ocli det förmodligen
mest om hösten. Några fibrer utsträcka sig såsom längre ref-

vor eller rankor, hvilka på toppen få eia knöl, som tar

rot och bildar en ny planta, samt således lätt förflyttar väx-
ten. Detta synes halVa gifvit anledning att kalla hela väx-
ten Ranke. Fi'ån hvar rot uppstiger merendels några stjel-

kar, med sidoskott, ofta till en alns höjd, hvilka stjelkar till

och med bladskaften äro pipiga, och småbladen ovanligt upp-
åt stående. Hela örten är säx'deles blåaktigt grön. Den all-

männa umbellan har blott få radier utan svepe. De särskild-

ta umbellerna äro under blomningen särdeles j)latta ofvaii-

pa, med i kanten mycket utdragna strålblojunior (hvaraf
äfven något skäl till slägtnamnet ). Detta oaktadt för-
vandlas den under fröns mogning till ett alldeles klot-

rundt hufvud, bestående af så tätt sammanpackade frön att
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nästan blott de iitat spärrande stiften synas åtskilda. De
två särskildta frön, som blifva efter hvar blomma, äro sä

starkt sammanväxta att de aldrig om ej under groiiingen skil-

jas åt. Uti frön linnes en oljecanal svarande mot livar däld

jjå fruktens yta.

Denna således utmärkla växt förekommer i rännilar och

kärr endast i de släLasle södra provinserna såsom ]<å Skånes

slätt emellan Ystad ocli Malmö nog ymnigt, vid iogelsång

,

Christianstad m. 11. st., pä Gottland uti Agh-mja-orna måiige-

städes, men annars blott i Halland vid Halmstad.

Den lärer med sin giftighet besanna den alliiiänna re-

geln att vattenumbellater icke äro oskyldiga, isynnii^rlict om
de såsom denna äga rotknölar, hvari kraften kan samla sig.

•Man ser denna örten merendels vara orörd i kärren der den

växer. Utaf luktandet på sönderkrossade bladen har man
tyckt sig fä ondt i hufvudet. Smaken är äcklig och sedan

brännande. I södra Europa hafva rotknölarna verkligen

dödat meiniiskor och hundar. Vid liköpningar har man likväl

icke kunnat se någon åverkan pä inelfvorna, hvaraf man slu-

tat att de mindre skadat såsom skarpa än såsom fint nerf-

tlöfvande. Också har man funnit dessa rotknölar mindre

skadliga för gräsätande djur, som i allmänhet mera tåla växt-

rikets narcotiska gifter. I England anses växten icke

för farlig, och det är sannolikt att man än mindre hos oss

har något särdeles att befara deraf. Forntidens Läkare ansä-

go den blott såsojn xii'indrifvande , öpnande och tjenlig uti

haemorrhoider.

Tal), är teclcnafl vid Malmö uti Augusti manad, si som då alla

delar visade sig. Hufvudfignrens nedre del är med rotknölar, ref-

Tor och rotplautor: den öTre med blommor och frukt. a. rotknöt

särskiidt. b. blomumbeli sedd nedifrån, c. diskblomma och d. strål-

blomma med sina kronblad , men utan ståndare. e. sammanväxta
frSn från sidan sedda. I. desamms skurna tvärsför så att oljcanaler-

nas mynningar synas och g. längsefter så att de tvätine commissurens

oljcanaler bJilvit synliga, något ledade, (articulerade).
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SIUM ANGUSTIFOLIUM.
Smalbladigt eller Litet Vattenmärke.

Stjelken mestadels rak , trind. B/«im parbladige, med
ojemnt sågade småblad. UmbelUrna kortskaftade

sittande pä sidan midt emot bladen. Svepeiia lik-

nande pennklufna blad. Frukten nästan klotrund,

ntan upphöjda ribbor.

Linn. Spec. Pi. ecJ. 2. p. 1G72. 'Wahlenb. Fl, Svec. n. Siy. Pbktan-
DRiA Digynia.

n
-^eniia äfvenledes till de sydligaste landsorterna liurande

art är så lik med det Allmänna Vattenmärket [Slum
latifoliiim Sv. Bot. n. 178.), att Linné inuler sitt vistande i

Sk;ine icke gaf akt der2)å, ehuru den på slätten är nog all-

män. Detta kom väl till en del dei-af att den store na-

turlvännaren icke Lannt att nog sträcka sin uppmärksam-

liot till Lmbellaternas frön i allmänhet, hvilka icke heller

ias mogna förr än elter den tid af året, då lian vanligen

slutade sina resor. Sedermera blef man först npjimärksam

på den mindre, nedliggande, mycket smalbladiga lönnen af

denna art, hvilken förvexlades med den utländska led-

blommande arten, iS. nodifLorum, som således orätt in-

kom i Linnés Flora svecica. Detta rättades väl slutligen i

L^pec. plant., men namnet angustifoliuin är liksom en

Icmning efter dessa misstag, och passar föga en A'äxt, som
iast mera i allmänhet är liera gånger mindre och spädare fill

Cilla delar, samt derlöre af äldre författare lämpligare kalla-

des S. minus. Dess stjeik är trind och slät, knappt mer än
en aln hög, upptill ganska grenig, med många timbeller 2)å

sidorna sittande midt emot bladen, och i anseende till bla-

dens granskap försedda med bladlikt pennklufvet svepe. Um-
bellerna äro knappt mer än halla}man tum breda. Frön äro

också mindre än på allmänna Vattenmärket, nästan
klotrunda och i öfverensstämmelse med stjelkens släthet ock-
så utan alla kanter eller upphöjningar. Föjöfrigt hafva dessa

irön såsom ett slägtkännemärke det gemensamt jned andra
slägtets arter att de äga ganska många och fina oljcanaler

[vittO'), som ligga nära frökärnan.

Det 13'rkes kunna anmärkas att dä de mesta växter
l.lifva mindre mot norden, så sträcka sig deremot de större

ruibellaterna längre norr åt, isynnerhet sådana som växa vid
(ller i vatten. Således i slägtet S/nm har man den stora
arten längst mot norden, derefter söder åt möter denna min-
dre S. angustifolunn , sedan den alldeles nedliggande S,
noclljloTum och slutligen den lilla krypande iS. repe/zs. Kan-
ske att sådant konuner af den obestibidiga höjd som vattnen
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i allmänhet äga i sydligare länder, hvilken så litet passar for

växter som fordra beständig vätska.

/ Denna är säledes en sydligare växt, som lios oss stad-

iiar pa den y'ctce Skånska slätten och knappt tyckes linn.is

n[)pom Liip.d och ChrisLianstad; föröfrigt endast är sedd a

några sLällen pä Gottland och pä ett ställe ä Oland samt sö-

derst i iialland, jijen aiuiars icke i nägon graniL-j)rovins.

Krafteii synes Yäva ungefärligen densamma som lios All-

männa Vattenmärket, S. latifoliu}n , nämligen väl vidrig sä

att den lemnas oi-öixl af gi'äsätande djnren, men icke sä gif-

tig att den blifvit känd för att göra någon särdeles skada. I

sydligare länder synes den undexdigt nog bliiVa mildare, och

skall i Frankrike medan den är nng n3-ttjas som sallat. Sed-

nare än Juli manad är det väl rädligast att akta sig sä väl för

dennes rot som isjamerhet för den af Allmänna Vattenmärket,

som då till och med dödat. Man har funnit isynnerhet don

äldre växten äga en bituminös Inkt och en skarp bitter smak.

De gamle tilLskref den stai'k urindrifvande kralt och särde-

les verkan pä nterus. Den skall också pä ett eller annat

sätt gagnat i hndsjukdomar.
Den förvandla S. nodiflorum ingår ordentligt uti d.Qn

grönntfodring som nyttjas i Nemnark.

Tab. har blifvit tecknsd i Lund, efter ett litet upprättståeiula

exemplar skuret i två delar. a. blomma, b. frö i naturlig storlek ocfi

c. förstorade, d. desamma tvarsför afskurna , så att do många oljca-

naleriias öppningar invid frökärnorna synas.
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SIUM Falcaria.
Liebladigt Märke.

Stjelke Ii strimm'}g med utspärrande grenar. Stjelkbla-

den gråblå, tväfaldigt trehladiga, med småbladen

nedlöpande pä skaftet, jemnbreda , försedda med

h vassa hvita sågningar. Svepena borstlika.

Linn. Syst. Veg. ed. Roem. 6. p.555. Wahlenb. Fl. Svec. n. 3i8.

Pentandria Digynia. Whislling ekon. 4. p. 09.

H.
öx-ex' till de sälls3'ntaste och mest frainmande växter,

som man i sednare åren iunnit tillkomma var Horas område.

Den nppgafs först af R e t z iu s för att A-äxa vid Glemminge

i Skåno, men man förblef osäker, hvilket ställe dermed men-
tes bland de flere nästan liklydande namn, som finnas i lan-

det. Under resan år 1822 förvissades man om, att den vä-

xer verkligen vild vid det Glämminge, som är nordost om
Ystad i Ingelsta liärad, der den igenfanns ymnigt bortemot en

backe kallad Gisberg å Prostens enskifte, och der stod frodigt

på alla åkerrenar och uppkastade jordvallar. Detta ställe är

beläget nära utemot landets yttersta på sydöstra hörnet be-

lägna ödemark, Sandhammar kallad, der d^n tyckes va-

ra nog utsatt för torka och blåst, som vi finna don i andra

länder fordra. Den tillhör i motsats med de andra svenska

arterna af slägtet utmärkt torra ställen , och tyckes äfven

hatVa ett utseende af torrhet, som öfverstiger alla andra

svenska umbellaters. Också finnes den ända långt bort på
Atlas i Afrika, i mindre Asien, Södra Sibirien och i allmän-

het på djupa Continental länders torraste slätter; men all-

deles icke i de fuktiga hafsländerna såsom Stora Britan-

iiien. Hela växten har ett matt bläaktigt utseende och dess

matta gröna färg hinner icke heller ut till bladens sågnin-

gar, utan lemnar dem ofärgade af broskaktigt utseende,

hvarjemte hela örteu är stel och alla blomskaften mycket fi-

na nästan tagel-lika. Dttta allt tyckes vara uttr3'^ckt af torr-

het större än hos nå^on ann;;ii svensk Umbellat. Fiiröfrigt

är växten ganska (gen dermed att småbladen äro nedlöpande
(decursiva) och hiida nederst pennlika , men uj^på stjelken

tväfaldigt trebladi; .1 ulid (bitcrnata), alla af mycket utchagen
nästan lielik forni, hvaraf namnet Falcaria (Liebladigt
Märke). Växten är arnars en af våra större Umbellater

,

ofta balfannan aln hög, med mycket utspäi rande grenar. Al-

la svepen nro fina som tagel, blommorna också små. Fruk-
ten ovar.lirt smal i delL::. slägLe, men af oss icke undersökt
mogen i lefvande tiiislindet. Derföre kunna vi också icke

yttra oss om huvVvvida der^na växt skulle kunna skiljas från
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VattcnMärkena (egentligaste Sium) och tillsaramans mtd
Sockerroteii {Sisaruni) bilda ett särskildt slägte.

Det bes åtminstone visst att liksom den till allt utseende

kon^nier närmaie till Sockerroten (Sisarum) än till vå-

ra vanliga Vattenmärken (Sia), så tyckes roten ocksä

till kralten mera ölVerensstämnia med den förra. Man har

iugeii anledning att anse den för skadlig eller obehaglig, utai»

fast mer hårdess rot medan den är ung och tappformig för-

sta året nästiin ätligt utseende. Fröen skola hafva en angenäm
lukt. Orten är nngot saltaktigt skarp, men blir snart genom
sin tori'het oätlig för boskapen; och slutligen om hösten

skiljer den sig Iran roten och drifves omkring af vädret så-

som ett gallerverk , samt kan således vidt spridas. På detta

sätt blir den ntom riket ett svårt åkergräs, som vi dock ic-

ke hos oss tyckas hafva att befara.

Tab. har mSst pöras dubbelt bredare än vanb'gt i anseende till

de mycket uLspkrrande bladen och grenarna. Litval föreställer huf-

iidfiguren blott ett litet stånd af dem, som togos vid ofvannamnde
Glämminge. a. forsla årets växt med ett stort rotblad. b. blomma.
c. frönmbell. d. frön kaneke icke alldeles mogna, e, desamma i.af-

skärnln:







LIGUSTICUM scoticum;
Skultsk LibsLicka.

Stjelken åtminstone nedtill utan grenar, strimmig.'

Bladen mest tvåfaldigt trebladlga; småbladen tra-

pezformige sågade. Suepenn jemnbreda.

T.inn. Fl. Svec, n. aii. Wahienb. Fl. Sv. n. 3i3. PentANDRiA ZJi-

gynia, Reiz. Fl. Uec. p. 4i6.

D.etta sliigtc, som liar siLt naiiui af Liguriska landet om*-

krins Genua vid INIedellialvet, äijcr också derstädes annat nt--

seende, med gula och iiiridlade kronblad, sådana som mest

tilliiöra varmare länders nmbellater, än det som tillkommer

våi närvarande art. Hnrnvida man nn skall antaga att arter,

som climatet tyckes gjort så olika, likväl böi'a bibehållas inom
sannna slägte, eller om man ntan sådana betraktelser bor skil-

ja allt hvad skiljbart är, det måste vi lemna oafgjordt, hälst

nti ett sådant inskränkt verk , som detta, derest icke alla ar-

ter kunna i sådant alseende underkastas en jemföi-ande gransk-

ning. Vår tvekan ökes mycket deraf, att roten och örten bibe-

Iiåller mycket ntseende och kraft af egentliga Libstickan
{Lepisticum). Roten är Ilei^åiig , ofta fingers tjock, omgifveii

af en mängd svartaktiga hinnor efter fordna blads vidiäst-

niiigar. Orten är också tjock ocli saftig, ganska glatt och
glänsande, knajipt mer än fots hög. Blommorna äro alldeles

hvita ; kronbladen blott med inl)öjd litet trubbig spets. Frö-

en äro ovanligt långa , nästan fyra linier från basen till spet-

sen , inuti nära kärnan fijrsedda med en mängd oljecana-
ler; utanpå med fem ryggar hvardera. Ehuru denna fi'ö-

redning visst, såsom sagt IdilVit, alviker från Libstickans,

så kuruia Vv ej med några örtkännare finna den så öfverens-

sLämmandc med Angelicans, att någon fÖrllj-ttning dit kan
billigas.

Denna ört tillhör nordliga liafsstränder eller kanske rät-

tare hafskuster. Sedan å^n först blcf bekant i ScoLtland och
deraf fick sit namn, har den blifvit lika vnnn'<jt funnen nä-
stan vid alla kuster nära norra polkretsen. Således finnes

den hos oss vid hela nordiska liafvet frän Rysslands gräns ge-

nom Finnmarkerna, Nordland, hela Norrige och sedan i Bo-
huslän med noi-ra Halland, samt slutligen på den så besyn-
nerliga norra sidan af Ktdlabcrget i Skåne; men alldeles io
ke inom Östersjön. Den l3^ckes icke så egentligen tillhöra

sjeliVa hafsstranden som icke mera klippor och bergsbranter
bredvid densamma. På Kullabergets norra sida , der den väx-
er mycket frodig, stiger den så högt upp, att visst icke mer
än något dusk af de högst stormande vågorna stundom kan
hinna dess öfre gräns.



022.

Till kraft och bruk kojnmer den nära upp mot den e-
gentliga Libstickan. Den brukas i flere nordliga länder på sam-
iiia sätt säsom ett bekant boskapsläkejnedel i synnerhet för lär

och kor, hos hvilka sednare den bland annat skall vara nijölkgif-

vande efter kalfningen. Afven för menniskor användes den i

clessa på Medicin vanlottade länder, mot colik eller såsom

väderdrifvande och äfven laxerande, i synnerhet hos hyste-

riska och hypochondriska jiersoner. Sjöfolket medtager torka-

de roten på sina resor för att nyttjas mot nämnde ki-äm2)or.

Man har aldrig fnnnit den giftig. Den ingår till ock med i

diaeten i stället för persilja och annan grönkål , naturligtvis

lör mindre granlaga personer; ty den är för ovana och finare

mycket äcklig och vidrig. Boskapen äter den också gerna

bland annat bete-, dock föi'drages den knapt af kon och fåret,,

för hvilka den är en medicin.

I många nordliga kustländer anses den af Allmogen som
en vild sort Persilja, och kanske var det härigenom som Lin-

né lät förleda sig att uti Lappska Florau upptaga den under

det slägtet.

Tib. ritad på Kullaberget i Skåne, efter ett mindre stånd. s. hlom-

ma utan ståndare, b. kronblad, c. frön i naturlig storlek, d. desam-

ma visade i tvär genomskärning y så att dö frökärnorna omgifvandes

oljecanalerna synas»







RAPHANUS Raphanistrtjm.
Akcr-4lättika ( Krampfro Linn.)

Skidorna perbandslika (med en rad af frön), strim-

inlga, mångledade, längre äii styleii. Bladen lyi*~

forjniga.

Linu, ¥[. Sv. n 612. "SVahletib. Fl. Sv. n. 760, Tj;ttiadyna.:«i.A,

Siliquosx. llelz.. D. occ. p. 583. Whislling ekon, 4, p. 78.-5, p. 278.

VJ^anska f;i växter liafva faLt den vanrygtade äran att gifvai

jaamn åt egna sjukdomar, som de skalle iororsaka ; och man
skulle minst vänta det i Sverige, swm visst icke liar niänga

giltväxter i jcmlörelse med andra länder, och aldraiuinst att så-

dant der händt med en växt tillhörande den så o.skyldiga kål-
klassen. Man har således här att lormoda någon ting oiVer—

drilvet, men .som just deriöre icke saknar all skälig anled-

nijig. Linné iaini att den så kallade Urag sjukan hulVud—
sakligast kommer .if osund sätl , och att i denna säd ingen-r

ting var så skadligt som frukten af denna A k e r- Pi atti ket

(Rapha/iistru,/i), hvaraf han tog sig skäl att, sannerligen;

med en sLor namngllvares högt diifna rättighet, kalla heloi

sjukdomen sa-som förorsakad af denna ört för Haphania,ett<
namn som gonom en viss likljudigliet med Mania och:

dylika fasligheler kan t\"ckas icke så illa passa för den ohygg-
liga sjukdomen. Således har denna ört fått en stämpel af.

fiU'ligliet och iaslighet större än många de starkaste Indiska-

gifter, och det uLan tvifvel till största delen oförtjent, så-
s-om varande i alUi aiseenden nära förvandt med den så o—
skyldiga Tr ä g å r d s-Rä t tika n (Raphanus satlvits). Lik-
väl huru sätt oskadliga saker snart kunna biifva ganska skad-
liga skall nedanför något 10rklai'as.

Ä ke r-R ätt ikan är verkligen nära slågt med Trägårds—
rättikan, (som också^ namnet Ruplianifitrivni innebär), men;
mycket smalare och- enklare till alla delar, livilken egenskap;

iirukteti går så långt att den, i stället för två rader af fröir

(hos Trägår d s - llättika n), lår blott en rad.. Tillika,

märker man i h-ela ötten en stiJrre hårdhet eller seghet,,

livilken tyekes stå i samband med det Jiårda nästan nötlikai

skalet omkring hvart frö, sonr mest utmä.vk(-v R'iph anistrunv-
(A. k e r—Rät t i kan) och i synnerhet gifvil ilere örlkännare an-
ledning att skilja det till. slägte, hvilkot andre med oss dock
icke gilla , emedan större eller mindre håi-dhet så svårligen-

tan bestäinma slägtet. Roten har vipp emot jordbrynet nå—
gTa knölar eller utvidgningar af stark rätlikesmak. Sjelfva.

örten ser temli£;en obetydlig ut, nästan som en vanlig åk e r-

Äejiap, blott litet saftigare och glattare. Blommorna äro
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också mer eller mindre gula, men alltid med mycket märkliga bruna
eller lefverfärgade ådror, hvilken fåirg äfven igenfinnes på det alltid

tilltryckta bloinfodiet och säkert fönåder den vaiirycktado växten.
Skidorna äro till storlek nog föränderliga, stundom tjocka som en gås-
penna och några tum långa, alltid lätt afbrutna efter sina leder.

Denna växt är allmän bland vårsäd uti de orter, der ingen annan
säd brukas och åkren således icke får ligga i trade samt derunder
blifva körd, såsom i synnerhet i Norra skogiga delen al Skåne och
Slörre delen af sydligare Småland; sedan blir den blott mera spridd
genom andra Götharikets vestra orler ända till Dal och Vermland;
sällan kommer den in i Svearike till Södermanland, LIti de först»

nämnde triiktern.i är den ett mjcket skadligare ogräs an den temligen
oskyldiga åkersenapen i de öfie orterna, ty den sednare blommar
tidigare, så att den merendels är nedfallen innan skörden, då dere-
mot (len lörra kommer sednare på sommaren och till mängd blandas
med säden, hvarifiån denna älven sedan svårligare skiljes, i anseen-
de dertill , att den är större och tyngre. Man har anmärkt att Ä ke r-

rä t ti kan blir i synnerhet ymnig under våta somrar samt trott sig

märka att den då älven är skarpare; och efter sådana somrar har
Dragsjukan inställt sig så snart folket böijat äta den nya säden.

Att sjukdomen blott anfaller fattigare folk kan komma dels deraf att

de mindre kunnat undvika att förtära den dåliga säden oblandad , dels

^enom andra under ett sådant år inträffande orsaker varit mest för-

beredda till dess emottagaiida. Att Aker.Rättikans frön äro
bland dem, som äga mesta Skärpan [Acre) uti sin klass, säger oss

smaken; och det är ganska trolif;t att denna skärpan icke förgår un-
der en sådan ofullkomlig brödbakning , som i dessa orter brukas, utan
kanske snarare genom denna kckstekning blilrit mera utvecklad, så
att den vid varma limpornas upji.skärning kan aldramest verka, ocb att

dessa derlöre som mest skada, såsom man nogsamt erfarit. Man vet

att då sk.'rpa ämnet skiljes från förut rätt oskadliga Växter får man
ofta farliga gifter, och att t, ex, j)e})parrot genom viss grad af

kokning kan bii skadlig för nipgen. Således våga vi icko frikänna

denna här afhandlade växten från sin andel uti det onda; men huru-
vida en förskämning af sjelfva säden samt ymnig inblandning af do
så farliga MjÖÖkrarne {Secale cornutum), som också sådana år in-
träffar, kan h^fva än btörre del i sjukdomens framkallande , det mi-
ste vi lemna oafgjoidt. Att Aker-Rättikans frön vid lärsök på
sunda och icke pia;disponerade personer varit oskadliga, bevisar fö-
ga till dess frikännande.

Färska örten ätes gerna af hästen, mindre af fåret, men knapt
af kon. Späd kan den nyttjas såsom sallat och grönkål» Fröeneifva rik-

ligen af en bitter fet olja, som dock till lysning och smörjnijigar väl kan
nyttjas. Enligt andra skall färska örten ätas gärna af all boskap, samt
gitva mycket smör al säideles godhet, älven om vintern da den ges
torkad som foder. I Hollsten blandar man dess frö med flit ibland

hafra såsom en säideles kraftig föda för hästar, hvilka, som man vet^

tåla rätt starka ämnen. Gtöna örten sk;ill på den magraste åker mera
göda än all annan giön gödsel, sedan den blifvit nedplöjd. Dess väx-
ande utsuger också åkern ansenligt. Man har märkt att den mest ö-
kar sig då endast kogödsel nyttjas till åkrens gödning. Oaktat sin o-
nekliga nytta är den ett svårt ogräs , som bäst utrotas genom åkrens

läggande i liade och körande, så att gröna örten blir Ikren till göd-
ning utan att kiiiina ge några fiön. Kan man alltid både köra och
sedan beså en sådan åker under loika, så lider detta ogräs aldra-

mest, ty fukt.ighelen ar dess rätta element,

Tab. föreställer växten från Norra delen af Skåne, a, fröskida sku-

ren efter längden, men med tvänne biedvid satta genomskärningar på
tvären: den öfre genom ett tomt (icke fröbärande) ställe, som visar

att der något al skidans tvårummighet är qvar ; den nedre genom ett

frö, der intet tecken till andra rummet synes, b, fröfosler visands

huru lillroten ligger i hjerlbiadens vikning.

4
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NASTURTIUM aouaticum.
Källkrasse.

Skidorna cylindriska, med en nervige valvler. Bladen

pennbladige: småbladen mest bjenlika, i kanten

vägige.

Pharmacnpse.i Svecica ed. 1. m. fl. Murray Appar. Medic, ed. 2. vol.

2. pai,', ^83 Wahlenb. Fl. äv. n. 7^4. Tetr -.d ynamiA SlLlquosx.

Slsymbrium Nasturtium. Linn. Flor. Svec. n. 5i»2. Retz. Fl. oec. p. Ö84.

Whistliiii; ekon. 1. p. 3i8. Miscell. Ac. Nat. Curios, Decur. 2. Ann. 3,

p. 3oi.

^w^ taf alla de mycket natnrljga klasser, so-m liafva svårligen

bestämbara slägteii, har kiiap])t iiagoii i sccliiare åren undergått

en sa loljclrik omgraiiskuing (^reuLHLou) , som Tetradynami-

klassei), iiiiieliallaiidc Skidväxterna (^Si/icjuosce). Denna
gi'anskning har blott bekräftat den föregående växtens namn,

iiica dei"emot ändrat den närvarandes pä ett antagligt sätt, sä

att vi se oss föranledda att pä detta ställe nägot göra reda

derföre. De växtibrskare isynnerhet Herrar Brown och
Dec and olle, som i sednare aren mest bearbetat den
naturliga methoden och icke spart nägoii möda att ntsträcka

dess användning äiven till slägternas skiljande, hafva funnit

att hos Linnés sä kallade Tetradynamister ligger Ii Il-ro ten
(radiciila) stundom bredvid hjertbladens mellanlinia, hos.

andra deremot vid plansidan af hjertbladen. Ue lörras fröu.

utmärka sig genom en särdeles platthet, som äfven meren-
dels sträcker sig till skidan, de sednares äro dercjuot runda-
re äfvcnsom deras inneslutande skidor, af hvilket utseende

man så temligen kan sluta till beskaffenheten, utan att behöl—
va anställa en mödosam Undersöknin". Men icke no^ med
denna skiljaktighet, utan hos de skidväxter, soin halva stör-

sta och luUkomllgaste frön blifva hjertbladen så vikna (co//—

d/iplicata), att lillroten blir omfattad af dem eller liggan-

de i detta veck [(ondupUcatiira). Hos dessa sednaste Skid-
växterna blilva Irön stundom så stora, att skidans ordentliga

tvärunnniga sammansättning derigenom slöres, hvarpä Ak er-
rät ti kan är ett exempel Af detta skäl konnua sådana till sist

uti Limiés Tetradynami, då deremet de med minsta och minst
utbildade fröen komma föi'st Sed'an Sv. B. under föreaåen-
de nunnner gdvit exempel pä det förra, får den nu förestäl-

la det sednare fallet. Dessa undersökningar hafva fiiranlett

att äter skilja de gamlas Nastiirthim, som har lillroten vid
hjertbladens kant {radicula (td mnrgines cotyledoniiui) från

Linnés Sisy/nbriu/n, som har den vid plansidan af hjerlbhi-

den.. De hos NasUa-tiiun nedböjda bukiga skidorna och he-
la utseendet tyckes understödja detta skiljande till den grad:

att vi gärna antaga detsamma.



624
Således Icommer KällLrassen att i Botaniken Iter sjnns under sTtt

camla officinella namn Nasturtium aquaticum, som också passar den
bältie såsom hafvande a(seeiido på dess krsft att med sin duiist sticka

i näsan. Uii S\ensk Botanik har förut ingen af släglet blifvit gilveiu

Vi fa iåledes anföra att Källkrassen är den enda blfmd svenska

arterna, som har hvita blommor, hvilka ensamt äro tillräckliga att skiU

ja den och äfven visa dess företräde såsom Krasse beiroki.'d fram-

för de andiH, ty vi se alt fulblommi/^a skidväxter äro ål minstone i

norden mindre brukbara än de hvita. Föiölript skiljer siy Kali-
krassen lätt med sina nästan hjertformiga småblad. Den har fler-

årig rot, ni3'rket pipiga , veka och sl&ka stjelkar, hvilka liksom hela

Örten äro af en lÖs cellulär väfnad såsom sig egiiar tören krasse.
Denna får särskildt namn af källkrasse derföre att den nästan

blott växer i de klaraste kallrännilar och det blott i do yttersta och
sydligaste liaf provinser , särdeles dem som äro xinderbäddade af någon
yngre bergsbildning. Således ar den ymnig f)mkring Skåne t. ex. v d
Cimbrishamn , Ystad, Kätlinge, Lackalänga, Helsingborg: och på Gott-
land norr om Wisby; men annars endast sedd i södra Hilland. Ides-
sa Landsoiler kunde man lätt, såsom det brukas i Tysk!and på norra

sidan om Tliiiringerwald , i synnerhet vid MUhlhausen och Eifurl, an-
lägga Valtendammar till dess förökande och för att få den fullkomli-

gare ensam samt ren, hvarigenom den icke blott bättre kiaide nyttjas

på stället, utan också försändas till andra orter såsom en liandelsvara.

För att fortplanta den behöfver man blott utså fiöen elier flytta fri.

ska örten; och sedermera iakttager man, att den under strängaste vin-

tern nedtryckes i källvattnet med störar och icke skares vårdslöst. Till

försändriing å närmare orter är väl tillräckligt alt inpacka den i tun-
nor; om den lägges i ättika kan den skick?s ganska långt, \äl fiån

Skåne öfver hela riket, hvarefter den med matolja och socker snart

är tillagad som en god Sallat.

Till kraft och användning är den kanske den brukbaraste krasse-

sort som finnes, och mycket att vardera. Dess sm;,k är måttligt slic-

kande och besk, som den bör vara lör diasteliskt bruk, nåj^ot milda-

re än hos Skedörten [Cochleari»). Denna sorten ar isynnerhet god
att tillgripa om våren, och dess bruk hos oss liksom i lyskland skul-

le visst lindra mången o ägenhet af den långa vintern. I\tan äier käll-

krassen icke blott som Sallat i ymnighet, utan älven sönderskuren på
smör och bröd , i hviiket sednare fall i synnerhet barn som hafva

maskar befinna sig mycket väl deraf. Såsom skörbjugg-ört har den fått

mycket beröm och gagnat i de mest olika sjukdomslormer . hvarom
man läser i synnerhet hos de flitiga äldre förlattarena om Läkemedlen
t.^ex. Murray. Refzius beskrilVer huru en god Sköi bjuggsdryck

deraf kan tillagas. Den nyttjas mest såsom vårkur och lärer oltast

gagna derigenom att d«n drifver urin, samt således atleder åtskilliga

åjukliga samlingar efter vintern, särdeles sådane krämpor, som allmänt

få namn af ^irkt. Att den kan gagna mot andra sjukdomar, t. ex.

Lungsot af dylik orsak är naturligt. På Apotheken har man i synner-

het haft Ktpiässade salten {Succus expressus) för att nyttja i dosis af

1-3 unz mot Skörbjugg och såsom resolverande i lefverns förstopp-

ningar. Apoihekaren bÖr i denna örtens ställe icke lå taga Res k

Bräsma [Cardamine amara) och än mindre Ängs B r äs m a (C /ra»

tensis Sv. B. bbo.), som i alla alseenden äro mycket sämre.

Uti köket kan Källkrassen kokas som Spenat och ätas till

kött. Huru den användes recommenderar den sig genom sin löshet

till stjelkar och allt, så att knapt något beliöfver frånränsas. De ym-
ri;!a fröen smaka som Senap och beliöfva icke heller frånskiljas.

Tab. är teckn^-d vid Cimbrishamn i Skåne. Hufvudfignron förostal.

ler ett blommande siånd. a. öfre delen af ett fi uktbärande. b. frö-

skidans skiljevägg med vidsittande frön. c. frö sedt frän sidan och d.

frSn vidfästningskanten. e. frö'oster sedt från lillrotens kant. f. det

samma från en annan kant så alt lillrotens läge snedt vid kanten

af hjertbladen ännu bättre synes.
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SaXIFRAGA Hirculus.
B(;ck - Stciibräcka.

Stjdkbloi n jemtibrecil Jancetlika , l)ara , mest trubbi-

ga, ^ijelken upprätt. Blommorna nästan klåckfor-

niiga , lastade iic-dom fruktämnet.

Linn. Fl. Svec n. 370. WAa^euh. FL Si', n. 468. DccASFni^rA Di-
gynia.

' ct är en bekant sak att sainnia vattenväxter kunna finnas

i de mest oliica kliniater, särdeles om de växa på vattnens

botten såsom det icke länge sedan meddelade Brax en g ra-

set, Isuet.es lacustris. Detta gäller blott i mindre grad

oin kärrväxter i s3'-nnerliet sädana, som endast ined ro-

ten fästas i kärrjorden eller mossaji oeli sedan sta hel ocli

hållna npp i lulten säsom den här löreställda, sannerligen

alltså nog oegentbgen sä kallade Stenbräckan,g(>r. Denna kärr-

växt blir ett af de största bevis pä huru ni} eket jordmonen

eller localen kan ölVervinna cli)natets infl3'^telse. Den linnes

besynnerligt nog nästan endast vid bada ändarna af riket,

nämligen i norraste delen al' Lappmarken och i sydligaste

Skåne. Det är iniderligt nog att dessa sä högst åtskilda lands-

orter skola äga de största kärren eller mossarna, och deri-

genoin framvisa sådan ölVerensstämmelse. A ena sidan har

nian i de nordligaste Torneå ocli Kemi -Lappmarker, der

fjällryggen är låg eller nästan ingen och landet derföre lång-

»luttande, mera kärr än sjiiar och torr mark, hvarjöre den-

Jia växt så högst ymnigL luickonimer der, men icke i sydli-

gare Lappmarker. A. andia sidan bildas i Skåne , der de
större floderna utfalla i lialVet och af dess böljor fått otro-

ligt höga strandvallar mot sig u]5pkastade, så stora kärr att

man kanske förgäfves söker sådana närmare än i norrast^

Lappmarken. Som nu Ilelgeä är Skånes störsla flod , livilken

wtmyndar sig mot vidaste Östersjön, så har också inom den
sti-äcka al sandberg, som följer hela stranden och till en stor

del tyckes vara samma åter u])pkastade sand, som floden ned-
fört, bildat sig icke allenast den betydliga Yngsjön, utan ock
der söderom en ännu vida större mossa , kallad Yngsjömos-
sa, sträckande sig söder ät till kanske hela milens längd alt

lörbi Olseröd. Genom denna mossa eller rättare dess håliga

bädd synes hela Helgeå i forntiden hafva framflutit i samma
riktning, som den ofvanför Yngsjö hela vägen liar, tills sänd-
bergen här söder ut blifvit sä stora att mynningen icke kun-
iiat hållas öppen, utan vattnet har måst återvända och utbry-
ta vid det Ingnare Ahus, På detta sätt synes hafva uppkom-
mit liksom en tillsluten säck, hvaruti sedermera samlats allt d«t
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anövatten, som Smaland leiiniat ät llcJgeä, iniiaii det kunnat
ofullkomligt 11 och sent alllytta genom den i alvj kände rikt-

ning ulg.iende Aliusan; och således synes Yngsjii mossa blil-

vit hvaci den år, en kyigrinid att jejnioia jned K<nii - Lapp-
marks kärr och lörscdd med deras utmärktaste växt i stor

ynmighet. IN är man reser ölVer denna mossas smalaste ställe

jnellan Föreboda och Olseröd, blir en Botanist , som är van
att al" växterna sluta till stället der han är, lornndrad att he-

ständigt se sig oingiiven al' en sädan växt, liksom vore han
i Kemi Lappmark. 1'örölrigt är denna växt väl sedd vid

Skabersjö, också i Skåne, samt på ett ställe i Småland, men
som det synes i liten mängd , och annars icke i Ik la Sverige

jnellan Skåne och Torneå Lappmark. Den växer i sådana

kärr, som sä j)ass näiina sig till mussars^ l>eidcafl<ei]hct att de

bäi'a löga starrarter, ntan mest äro n|)piylda med kärr-hvp-
na. Utom riket liinies den i hela Sibirien såsom i vara ö.st-

liga Lappmarker j i Preussen. Meckbnbnrg, Danmark, Ycsl-

iriesland (Grelskapet Drenth) ilerestädes vid halVet, ungelär

såsom hos oss i Skåne; samt slutligen vid Alperna i Jura-

bergets kalkhålor och der Alperna stiita intill stora slätter, så att

deras ncdllvtaiide vatten sandas i stora kärr, såsom i ve.stra

Piemont i ^\ aldenserdalarne vid Albergian oeli norr om Tyrolen

vid Salzburg ; men som det synes allt söderoin Skåne sällsvnt.

Således är den en invånare al' de mest lian hvarandra .-kiljda

kärr, der dessa äro nog stora liir att kunna åstadkomma lillräck-

1ig grmidkyla och fuktighet. Skulle i^-ke en sådan växt i sanjman-

Lang med andra dvlika kunna lemna liksom en måttslock på

kärrens beskaffenhet, deras duglighet eller snarare oduglighet

till odling ock derigenom blifva en nytlig anvisiniig eller lät-

tai'e varning.

En art Sleiibrackn , som så i hö^i-sta grad skiljer si;; lill vi^x^.<•^!le

frin sina samslägtingar, kan \äl irke lieller antiai än vara hö^ist »kiljd

till sin beskalFenhet. De äid.ta växtkännare i»Mnforde den med Cntusy

tills Clusius i ovisshet hvad del knnd'^ \ara belade den med namnet

Hirculus eller lilla bocken lill en del 'ör lukten, kanske äfxen lö-

reställande sig de lutande håriga blomknopparna .som ett skäuuigt

bockhufviid och fröhusen såsom hornen df^rtill. .Sednare svstematiska

författare insågo först dess nära förvandiskap med Stenbrä' korna , frSa

Lvilka den nu åler vid detta slkjiieis iöietagna diiln n« blifvit skiljd

under namn af Hirculus ranunculoldes ; men <:om det synes utan till-

räckliga skÄl , ehuru den är mera skljnar än någon annan.

Förölrigt tyckes den ej behöfva nfi^ou närmare beskrilning Hvad
den skulle kunna hafva för en särskild kraft och nytta, synes man
kna|)pt kunna gissa till. Sådana kärr, som den intager, äro för lö-.a

att betas och för magra att löna afbärgnlng.

Tab. giord vid Yngsjö i Skåne men ocks5 fullkomligt föreställan-

de växten från Kemi Lappmark. Den fina bruna luddigheten, som
finnes på blomskaften och i synnerliet ger ifrån sig den något fräna

lukten, har icke kunnat betecknas med gravuren, utan måst lemna»

till färgläggningen, a. kronblad midtför sedt. b. detsamma pS sned

från sidan. c. en fröhusbärande topp.

^
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ATRIPLEX LACINIATA,
Flikig Molla. Silfver Molla.

Stjclken mycket grenlg;. Bladep trevinklfgt äggforml—

gu l)iigta(le, inunder mjöliga. Fröskalen bred f: tre—

viaLliga, suiåtaiiddde ; med en krans af vårtor på
sidan.

Linn. Fl, Svec, n. ^^o-, PoLY&AniA. Mo/io-e^cia, Retz. Fl» oec. p. 88^

taf (le talriJta växter, som srenska allmänlieten vanli-

gen kallar Molla, oc!i soiu utijiira liksom kärnan ai" na—

tiuiigi oi-d!iiiigcii Holorar.ece , liar Sv. Bot. under n-,

-ill ocii 'i 59 meddelat tvänne arter hörande till slägtet C/ifi—

nopodiiim. Detta släkte är bland de ordentligast bildade,

men dock redan lorsedt med det ovanliga tvåtalet hos pi-

stillen. Denna bin-jande tvälaldigliet utbildar sig till högsta

grad hos di egentligaste Mol lo r n a, utgöi^ande slägtet y^^rj—

plex, så att der finnes icke allenast ett tvåskaligt blomfoder^'

som omsluter d^t uppresta eller ]:>å kant stälda jjlatta fröet,

hvarilrån ständarne måste lly i särskildta blommor af ännu nå-

got )nera olika beskafTcnhe t, utan också åtminstone ned åt roten

mot hvarandra sittande blad och grenar. Linné var väl den för-

sta som rätt insåg denna skiljaktigliet och stadgade ett slägtej.

till livilket vi vilja inskränka namnet Molla, emedan det

äger mera ätliga arter, som förmodligen först och egentligast

lått det namnet, och deremoL kalla slägtet Chenopudiwn iö\r

Me 11 eller M e 1 1 r e, I öfVerensstämmelse med sina större

och med fröet utväxande blomfoderflikar, som ofta få stor—

loken af blad , äga också de således egentligast kallade M o II o l'—

It a, Atriplices, större bladighet eller äro i allmänhet m-era lu—

xurierande,. och deriai'e b diöfva de äfven inera att vitxci p-å mu—
sHga hafsstränder. De tre arter som nu, till ersättning för

livad, som lÖrut af delta slägte felat i Sv. Bot. , efter hvarandra
skola afhaiuHas, tilUiöra alla i synnerhet sydligare hafsstränder.

De äro såsom slägtets arteri allmänhet mest igenkinliga när de-

blifva ffiiktbäranclc, och derröre äro deras blonnmn-här på ta-

bellerna araktlätua; men eji annan gång skola vi söka till att:

lylla denna brist i slägtets bestämmelse vid en alLnännare art.

Denna Flikiga Mollan, jltriplex laciniatay är de»
mest sydlänta och mest egna af alla våra arter, jyen lärer

rara «orn allmännast på caspiska hafvets salta fält oclx äger
ett gråaktigt utseende , som tyckes egna dem. Vi måste be-
klaga att deraf icke mera än en gren kunnat fä rum på vår
lilla tabell. Roten är väl såsom på alla våra artex' ettårig,

men icke d^ss mindre tillika med stjelken af rätt träaktig

liå^ket. Orten mycket grenig ock utspäiuaude , tj^cnlxg
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att alldeles betäcka marken. Bladen äro väl icke sa djupt

delta som namnet ger anledning att förmoda, men mangflikiga,

hvarpä Limie i symierlict tyckes haft afseeiide. Frövalvlerna

aro bredt IriangelformJga, oA^anligt korta och odelta, på sidan

Ibrsedda med en nästan oafbrnten krans af vårtor.

Det blir således ingen tviiVel om att denna öit är väl

skiljd Iran v;ii-a ölrige arter-, )nen om det Linnéiska namnet
med rätta tiiikdinnier densamma, kan niera sättas i fråga. ¥.-

jiiedan Liniié iippgaf sin ^. ladniata för alt vara en strand-

växt, men demia redan i Tyskland IJimes långt npp i landet,

»å blef namnet rosea tillagt densamma , livilket den med inga

egenskaper lyekes för tjen a ; niun det svnes vara den riktiga

vida skilda yl. rosea j som i lriikt"n skall liafva en gnmmi-
gutta likiiaiiilc gul saft, eidigt Boehiners technisch. ge-

scht. d. Plianz. -a. p. 23G. Man belätikte icke att så mån-
ga växter, som i sydligare länder växa långt från hafvet, vid

deras nordliga gräns bli liaJsväxter. Således har man nu i

vestra Skåne funnit denna vid Lomma växa hart nära stran-

den ganska ymnigt, och i södra Korrige erhållit den alldeles

på hafslranden.

Till sin nytta kan den ej skilja sig frän andra allmän-

nare Mollarter. Likväl skall den, der grunden är mycket
salt, gilva ymnigt Soda.

Tab. aftpcknfid vid Lomma i Skåne. Hiirvudfigiiren visar blott en
afrifven gren fiSn ett större slind. a. ett längre ned på hufvudslam-

men sittande b!ad. b, fröbärande valvel med sin taiidkrans. c. fiö,

d. fröfoster.
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ATRIPLEX HASTATA.
SpjuLlik Molla.

Bladen snedvlnkligt spjiitformiga , med flikar fram-

åt vända. Fröskalen bladlika, spjulforiniga, flikigt

tandade och på sidorna fransade j de nedersta skal-

tade.

Linn. Fl. Svec. n. 921. Pulvoamia Monoecia»

JL/enna Moll-art är väl mera lik med de allmänna, men

det oaktadt väl skiljd. Den är i det hela tunnare oclj

med mera utdragna llikar än de andra; i synnerhet äro irö-

valvlerna, som älniinstone nederst sitta pä skaft sa långa som
de sjellVa och hafva nästan korsgevärs form med mycket

fransade kanter, ett godt kännetecken. Till storleken för-

ändras den ganska mycket, hvarom vi sökt att giiva nägot be-

grepp genom bifogande af en frövalvel utaf ett större exem-

plar, men stundom luxuriera frövalvlerna till blads storlek.

Den är uti allt det bästa exempel, som kan gifvas på släg-

tets kännetecken och utseendet, med nästan alla grenar mot
hvarandra stående till den grad, att stjelken deiigenom blir

Vexelvis sammantryckt.- Orten har också en salt-betsk smak,

Lvarjned den mycket skiljs från de mest närslägtade arterna,

som äro milda nästan sötaktiga till smaken. Dexjemte är den

mera hinnaktig, samt fallen för att snart till en del blekna

och fälla sina blad, hvarigenom den blir flerlargad, skrang-

lig och besynnerlig.

Också finnes denna ört nästan blott på några fa ställen,

som väl icke äro utsatta lör det mest salta hafVet,men som
erhålla den största samling af saltväxter i synnerbet Tång-
arter, som tyckas underhålla L varandras sälta och öka den
till en grad, att sådana ställen företrädesvis få namn af Salt-

vikar e. d.
,

])å hvilka man har särdeles exempel vid smär-
re sunden mellan Skåne och Seland.. Det synes vara med
hafvets sälta liksom med dess flod , att den högst uppdrifves

i vissa trånga canaler, samt der samlar ocli bibehåller sig

häth'^ än på andra mera öpna ställen, der den snart åter

borrtflyter. Af sådana orsaker är denna växt som ymnigast
i bugten norr om Malmö ända bortom Lomma , der vestei*-

halvets saltväxter synas samla sig i ett behölligt skygd. Miii-

dre allmän förekommer den i Halland , och i Östersjön inom
Malmö är den icke bestämt funnen..

Att den med sin nämnda saltbeska smak ingår som en
Lufvudsaklig beståndsdel i det så mycket värderade saltbe-

tet, som torde halva sin stora andel i Skånska och ännu
mer den Danska boskapens, storlek och frodighet, anse vi för
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shkciL Om denna ocli andra dylika liafsväxter nicd tiden

kunde säsom vi hoppas allt mer och mor samla sig vid vå-

ra -stränder och bilda sä kallade Marschländer, sa vore detta

ou stor i'iksvinst, som kanske i iiägon mon kunde minska

iuifirandet af de stora boskapsslag, som tillhöra sädaiia tr;ik-

tei- och, som både till anseende och nytta Iiafva sijia stora

iiireträdeii IVumiör den lilla berg.sraccn, som i allmänhet till-

iiör Sverige.

Tab. ffireslSlIer ett muUli^t stort stSiul v!(l Malmö' f;amla hamn.

a. eii af ett större stund tagen mycket s!»r (men icke förstorad) fiö-

valvel. b, frö.
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ATRIPLEX LATIFOLIA.
Bvedbladig Molla.

Bladen aflånga , vid basen tvärt afskurna med rakt

utstående spjntbildande flikar och föröfrigt glest

småtandade. Fröskalen nästan äggformiga, odela-

de, småtandade.

Wahlenb. Fl. Svec. MS. Polygami.v Monoetia»

V i liafva vSgat ge detta nya namn at växtformer, som före-

komma ganska allmänt på våra hafsstränder allt frän Skårve

till Bohuslän ocli Upland, hvilka Linné väl merendels fören-

te meil sin yd. patnla, men nägon gäng också med före-

gående Sj^jntlika Molla, A.liastata. Dessa former äro

äfven så mångfaldiga och föränderliga, att bredbladigheten blir

deras hnfvudsakligaste kännetecken, isymierhet till jemförelse

med den rätta Utbredda M olian, A. pat/ila, som är ut-

märkt snialbladig. Vi halVa till afbildning valt en form, som
nog tydligen kiljer sig från den sistnämnde äfven med sitt

pulvei-forrniga rödaktiga öfverdrag , hvilket annars stundom
förvandlas i silivei'hvitt ocli ger den ett ganska främmande
utseende. De mera glatta formerna äro mex"endels större,

och der till kan något slutas af den särshildta frövalvel, som
från en sådan är af bildad, ehuru man svårligen kan före-

ställa sig den mångfald i skepnader, som naturen äger i den-

na så föränderliga och ostadiga växt. Bladen äro annars

baktill nästan 1'ätliniga med merendels korta nog utstående

korsgevärslika flikar. Grenarna äro också kortare och min-
di'e utstående än på den inuti landet allmänna Utbredda
M o 1 1 an , hvars namn den således mindre förtjenar och mindre
riktigt erhållit af dem, som mera kunnat rådfråga Linnés
örtsamling än svenska iiaturen, hvilken så väl öfverensstäm-
mer med dess skrifter och ger en säkerhet om dess mening

,

som vetenskapen lör sin beständighets skull icke tjecks kunna
umbära. Åtminstone synes oss Svensk Botanik icke böra
öivergifva en auctoritet, som ingen utom dess område kau
åberojfa och som gör den till en för vetenskapen tilllörlillig

ledare åt andra.

Den nn i fi^åga varande växten har blott en mild nä-
stan fadd örtsmuk. Den växer äfven inom de ofvanför upp-
gifna gränser på alla ställen nära hafvet, äfven de minst sal-

ta och nästan blott fuktade af vanligt sumpvatten. Den är så-

ledes i alla afseenden blott mera vattenaktig än den pä nog
toi*ra ställen växande rätta Ut br e dda M o 1 1 a n, A. pihi-
la, men huruvida den någon gång närmar sig dertill h,.''ya

vi icke så noga utrönt. Att dess nytta icke kan blifva ut-^

märkt om ej genom växtens större massa ocli fuktighet, in-
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ses nog af det föregående. Den växer oftare ati andra MoH-
arter till sådan ymnigliet och företer en sådan stor saftig

massa, att den utom sin nytta till betning kunde användas

till gröngödning på närmaste åkrar eller annars till gödseln»

förökande, hälst i blandning med Tångarter och andra hafs^

växter.

Tab. ocksS ritad vid Ma'niös strand, a. frö?alvel och b. frS af

detta $tliiä-i men c. och d> samma delar af en annan större förändring.
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CAMPANULA Rapunculus.
Piofvelik Kläcka. Äkta Rapunzel.

Fröhusen iipprUttstående med öppningar rara top-

pen. i?/a^gw luncttlika, nästan helbräddade, skalt-

lösa» Stjdken n>estade]s enkel med odelad blom-

klase (racenius) i toppen. j^o/^« tappforniig.

Linn, Syst. Ve;:, ed. Roem. 5. p. io5. Wahlcnb. Fl. Svec. ii.2'i4.

PtNTAKDCiiA Monogynia-

Enligt namnets alldeles välförtjenta bemärkelse är delta ert

Kläcka med tii liten roiVa till rot eller med en rolVelik

rot. Detta är en nog sällsam ocli näslan stridig förening

i naturen, som kanske förtjenar någon tippmärksamliet.

Klåckorna ntgöra med andra dylika växter en nog giltig Wa-
liirlig ordning Camparidcece , som till ocli med utmärker

sig med en rätt skarp mjölksaft. Alt dä inom sjeliva kläck-^

slägtet, som kan anses snsom ordningens kärna, fijina en rof-

velik rot af födande egenskaper, kan väl anses som ovän-

tadt. Det visar naturens stora titvägar att midt bland gif-

ligliet kunna frambringa de ätligaste ämnen i synnerhet bvad
rötterna vidkommer, livarpä vår Potates är ett så stort be-

vis. Lyckligtvis tyckes naturen icke så lätt omvända för-

liållandet, ty någon särdeles giftighet uti närande ordningar

såsom Gi'äs och Ärtväxter är väl mycket mera sällsynt,

ehuxu något närmande dei liil icke heller alldeles saknas.

Denna lilla Rof-klåcka, som vi nu i'å kalla för vSr

och tillägga till de många Skånska växter , hvilka intagit sed-

nare numrorna af Sv. Bot. till en ersälinijig för hvad, som
förut felat från denna kanske rikaste af alla rikets landsor-

ter, är till ört och blommor närmast liknande Utbredda
K 1 å c k an, C. patula, i synnerhet sådan som den förra afbiten

och således grenig först samlades af oss på anvisning af Pro-
fessor Fries vid Belleberga i Skåne. Man behöfde verkhgon
uppgräfva roten och se den bila tappformiga rolvan för att

ölvert3'-ga sig om skilj oktigheten från vår nordligare nyssnäiun-
de Utbredda kläcka, som «ndast har en vanlig grenig
rut. Båda arternas rötter äro så mycket skilda att här in-
let säi-deles närmande synes kunna antagas. Rapunculus
eller Rapunzeln synes i sitt orubbade tillstånd alltid haf-

va enkel blomklase sådan som vi älven funno på några stånd
och här afritat, dä deren;ot den andra har den beständigt grenig
kanske i likhet med sin också greniga rot. Annars höra båda
till första afdelningen i Klåcksiägtet, hvilken liar rätt upp-
stående fröhus nied sina Ire små öppningar nära tO])peu och
smala mest släta blad åtminstone på stjolken. utaf hvilktn
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ftfdelnfng Sv. Bot dock förtit icke visat mer än den lilla

C. uniflora , som annars föga är att jemföra med denna.

Det ofvanncimnde växtstaliet är så eget att det väl kan
förtjena något vidai'e betraktande. Uti Skåne isynnerhet det

vesti'a förekomma pä öfvergängsbildningens slätter några in-

«änkningar eller liksom stora låror, livilka intagas af bäckar

och äro mycket utmrakta med sia vegetation. En sådan är

den namnkunniga logelsångsdälden, och alldeles dylik befin-

nes äfven Lackalän^a vara, som också är rik pä egna väx-
ter. En ännu mångraldigt större af landets folk sä kallad

länga intager det vattendraget, som slutligen lår namn af

Råusbäcken, alltupp ilVån Sireköpinge, förbi Tägarp, Belte-

berga, Vallåkra ned mot hafvetj och denna länga tyckes så

mycket märkvärdigare som den utgör ungefärliga gränsen e-

mellan Ofvei-ijängsfältet och den kolförande flötstrakten. Den
är under sina många krökningar mycket fri för blåsten, och

ikr mot sina sidor samla ansenlig solvärma , livilket allt jem-

tc fuktigheten, som silai* ur den merendels skilferaktiga berg-

arten . åstadkommer en egen växtlighet. Vid densamma, dej*

dalsidan vänder sig mot söder, niidt för Belteberga finnes

denna klåckan ganska ymnigt. Om den från början skulle

utkommit nr trädgården såsom man om densamma tror i mot-

svarande Danmark, sä är det åtminstone märkvärdigt att den

kunnat så vidt sprida och så väl bibehålla sig, som synes

till det minsta sätta den i samma förhållande som Dam-
spel skr o nan, Fritillaria Meleagris , vid Upsala. Sä

utmärkta ställen, som dessa växter hvar för sig intaga, sy-

nas oss billiga deras upptagande såsom åtminstone hädanef-

ter inhemska, och det långt mera än många andra, som
snarare mot naturens beskaffenhet tillfälligtvis lått ett ställe,

det de, under långa tiders omskiften i temperatur, fuktigliet

m. m. , synas af sig sjelfva mindre kinina fui-svara.

Den fingers tjocka alldeles hvita och köttaktiga roten

har en sot smak med någon stickande beskaktighet, och ätes

ungefär såsom Radiser eller också tillagad nästan som Spar-

ris. Den lärer likväl nu till och med i Tyskland kommit

mycket nr bruk, sedan man fått så goda sorter af andra

dylika rötter. Annars såsom en medicinsk föda har rotJii

biifvit förvarad öfver vintern i käPlarn samt nyttjad antingen

rå eller stekt och tillagad med ättika och olja för att drifva

vatten och således bota trångbröstighet (Ästhjna).

Tab. tecknades vid Belteheraa i Skåne, och växten Törf^ställes rT'.rv

på tvänne gånger böjd. Deiia har äf-.en boxtlagit rujiim^t för iie-

skildta liaiirer,.
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ZANNIGHELLiIA i?Attr9TRiSi-t
Pöl-Zannicliellia. (Vatten-Serfva Lilje^bl.). iMt

Linn. Fl. Svec n. H24. Monuecia JMonani/-/*, i ii; J-

(11 valtenväjft, som väl ännu liörcr till ^e tydligen blom-

mande slagen, nie;i bvars blomning sy^es v^ara nedsatt till

läcsta "raden. De båda könen ära åtskilda merendels i oli-

ka blacJLvepk pä, samma stånd, utan någon annan betäckning

af blomfoder ocli blomkrona an den
j §om r;ian , dl blom-

morna äro skaftlösa, skulle kunna liärlectairåA bladens stiplei',

men som, då lionblommorna blilva skattade, beiimies icke

tillhöra dem. Ståndaren är blott en, enda, ensam siELande ocli

bestående af en läng sträng (nästan som, hos Callit7'iche) ,

.med en två- till lyrrumniig knapp af ganska synnerlig och

kanske betydelsefull sammansättning (hvai:ojn mei'a nedanfu-

re). Pistillerna sitta deremot llere tillsammans i hvart blad-

veck, hafva nästan sköldlbrmigt märke j^ä ett betydligt långt

stift. Utaf fröämnet blir blott ett frö, som har ett i>ästaji

ärtbaljelikt öfverdrag och derinom en ganska simpel inasklik

kärna , hvars öfre ända befiiines halva en på sned två gånger

tillbakaböjd och tilitxyckt spets , som anses för lillroten (in-

dicula); den nedre ändanär tjockare och skulle kunna tagas

för ett hjertblad 5 men denna sista bestämmelsen är så osä-

ker , att sjelfva Gsertne r uti sin allmänna uppställning förde

Zannic.JLellia bland de lijertbladslösa växLerna. Växten»
utseende kommer ganska nära öfverens med de minsta ar-

terna af slägtet PotaiJiogeton , och den beskrifna frukten

hänvisar också närmast derintill , så» att slägtet Zannichellia
utan tviivel i JVaturliga methoden kommer att la platts näat

der bredvid i den afdelningen af 2'ripetaloichce , som nyare
författare kalla i^/f^p/a/es ellev Potcu?iophila3 ; ehuru hanii-

blomningen är så afvikande och så mycket ofullständigare,

att vi blott med möda torde nedanför kunna förklara den.
Att slägtet i vissa afseenden står i parallel med Ruppia är
ganska t3-dligt. Båda synas de nedstegna leder frän slägtet

Potamogeton, hvilka blått tillhöra nordligare latituder. Lik-
som slägtet Potamogeton tyckes aftaga eller upphöra mot t^e

lietaste Zonerna, så synas dessa dess degeucrationer än mera
vara tillkomna för norden, och der slutligen stadna i hafvet,
som längst bibehåller all växtlighet liksom all värma.

Uti hela Sverige syrres Zannichellia knappt fiimas i

riktigt sött vatten, utan den tillhör egentligen hafvet och mest
lugnare indämningar deraf, äfvensom vattenpöhir vid dess
stränder, uppfylda med mer eller mindre saltvatten; och pä
dätta sätt är artnamnet att förstå. Vid Vesterhafvet och i

allmänhet uti saltare vatten ser man deji väl blifva grofvare och
frodigare, men det är synnerligt, att den i Östersjihis. mindre
salta vatten tyckes oftare få mera utbildade fruktskaft, tills den
vid Gelle befiimes hinna sin nordligast.; gräus ocli der blifva
alldeles harlin med derefter lämpade små fi-ukter och kor-
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nare blad dess mindre upplyites växten' till vattenytan ocb

dess mindre .utbildas hannblomningen, som på demia, liksom

mänga andra isynnei-bet dicliniska vattenväxter, t.ex. iS^raiio^es,

Styckes upphöra att finnas förr än de hinna sin nordligaste gräns.

Der växten är frodig kryper dess rot ganska mj^cket om-
kring i bottendyn, och de greniga stjelkarne utbreda sig äf-

ven mest närmare botten, så att blott 'fa tojjpar hinna vatten-

j-lan. Bladen omsvepa icke stjelken liksom en skida såsom pä
jRuppia , utan isynnerhpt nederst på stjelken afgifva de gan-

ska tydligen' särskildta skidelika stipler såsom hos de mesta

i sött vatten förekommande arter af slägtet Potamogeton»
Enligt detta bet3'dancle kännemäi^ke skulle Zannichellia icke

såsom Ruppia vai'a någon nedstigande led frän de i salt vatten

varande Potaniogeton-arterna., ehnru den sjelf hos oss växer

i salt vatten , ulan den skul!e snarare i sydligare länder, der den tillhör

sött vatten , härleda sig från de minsta sötvattens arterna af Potamogeton

t. ex. pusillum. Bladen dl de äro som bredast hinna knappt en half

linea-, de finaste äro nästan borstlika. Hanb!omm=in synes alltid va-

ra skafllös så att slränjjens vidlästning ar omedelbart i bladvecket,

men desto längre är sjelfva strängen, alltid nå;;ra linier lång. Den
uppstiger emellan knappens rum och bildar ofvanför dtm en tjockare

spets, från hvilken knappens rum liksom nedstiga på ett sätt att de

knapt synas kunna öppna sig om icke nederst i ändsn. Dessa

rum har man vanligast lunnit vara fyra, men vi hafva sett dem i syn-

het hos finare iormer ofta vsra blott tre och två, ntan att denna il-

rummighet så b'-s!ämdt alltid funnits på de finare formerna, alt man
deraf kunnat bilda besiänidare föiändrin^ar , än mindre arter. Knap-
pens besynnerliga biidning m. ni. föranleder oss att sätta i fråga om
den icke är att an-e som en egen ganska fö. enklad haniiblomma

på ett hårfint skaft med ofta fä re men aldrig flere äu fyra

ståndare och alltid stränglösa knappar, hvarigenom den största olik-

heten med släktet Potamogeton skulle iörsvinna. Honblomningen

får hos oss i synnerhet i Östersjön vid Goltland och Ostergöthland

verkliga fiån vid!ä>ti,in-en [receptaculum) skafiade fiön i särdeles öf-

Terensstämmelse med Ruppia, livilken skattning icke tyckes vara an-

mäikt i sydligare L- uropa , der Zannichellid tillhör sött vatten-, men
dessa skaft bli aldrig längre äii frukterna sjellva. De små vårtor, som

på frukten vanh^en inl.iger ryggen, spridas stundom till sidorna.

Af allt detta blir tydligt att de kännemärken, som varit upp-

gifna (ör att .skilja 'vänne arter af Zaniichellia , äro af ingen bety-

denhet, och att det af detta slägte liksom af iJu;?;?;^ åtminstone i Eh-

ropa tycks finnas blott en art. Huruvida åter der. indiska sa kallada

Z. tuberosa Lourelro kan höra hit och med sina blomax göra en när-

mare öfvergång till Potamogeton samt tillika understödja ofvan uppgifiio

Ssigt at hannbloinmaii är oss ovisst.

Nyttan al' denna \äxt synes val ej kunna b ifva annan »" a't

lemna uppehälle lör vatlenkräk och derigenom bidraga till fi.^kars föda,

hvilket då det sker i hög grad blir af mycken betydenhet lor folket

Ttd stränderna.
t i r *

Tab. föreställer de särskildta former, som togos utmed halssfran-

den vid Halmstad år 1822, a. den derslädes vanligaste formen med

stundom tierum Mg, otia tvårummig ståndare knapp och deriiU horan-

de b. frö, hvavuli kärnan befuniiiis alldeles lika som G ac r t n e r ^afri-

tat densamma, c. tvlrumnlg ståndare sedd midtfore och d. pa si-

dan , samt e. uti tvärgenomskärning. f. nästan dylik Jorantlring al

hela växten, med g. trerummig , oftast h. fyrrummig ståndare fci.app.

i. mycket fiiibladiij iöränUring med merendels tYarumn.ig knapp.
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PLANTAGO MEDIA.
Mellan Groblad. Slåsshämpar.

J5/o/Mfl^«/ aflängt, tatblommigt. Stängeln trind, finhå-

rig. Bladen äggforniigt aflänga, nästan utan skaft,

merendels femseniga, öfverallt finluddna.

Liim. Fl. Sv. 11. i5o. Wahlenb. Fl. Sv. n. i83. Smith Engl.

Tior. 1. p. 2i4. Mar<;. Gerbez Misc. Nat. Ciir- dec. 2. Ann. 1690. p. 100.

Senac (Joh. Pet.) de recondiia febrium inlerm. et remitt, natura et

curatione. Amst. 1759,

J_/en iörsta planen for Svensk Botanik, som var att först

gifva nyttigare eller egentligen usuella växter , föranleddes väl

af företagets då varande beskaffenhet , men blef i längden

dels svär att utföra i anseende dertill, att de nytti^'äste A'äx-

ter stundom voro svåra att få ritade, hvarpå den snart kom-
mande Archangelica kan tjena som bevis, dels också mindre

bestämd, kanske äfven mindre riktig. Emedlertid synes det

som hade man, i mån som förrådet af egentligen usueliare

växter blef iittömdt, sökt att mera interessera genom rarare

växters meddelande, som genom sjellVa sin sällsynthet bli

Tnindre nyttiga, än genom allmännare, icke så egentligen nyt-

tiga växter, men som genom sin ymnighet icke kunna annat än
bliiVa af större allmän betydenhet. Att vi icke tänka följa

denna princip, torde vara »ödigt att förklara och tillika an-

föra skälen dertill. Det är en ganska inskränkt åsigt, att an-

se blott det för nyttigt, som uppfyller våra egentligare behof.

Olta äga vi i sjelfva verket mera förmån af det, som på ett mera
sinligt och andligt sätt lifvar oss tillika med hela den öfriga

skapelsen och sätter oss i samband dermed. Det är i syn-

nerhet med fäderneslandets natur, som vi behöfva en sådan

förening, och om Svensk Botanik kan bidraga dertill, så för-

tjenar den rätt sitt namn, sä blir den i egentligaste bemär-
kelse fosterländsk.

Den här föreställda örten ger god anledning till sådana be-
traktelser. Den är icke egentligen så usuel, att den lår rum
hvarken på Apotheket eller i matförrådet eller på fabriken

,

men en af de behagligaste allmänna växter. När man en vac-

ker sommardag på våra ängsbackar mötes af en mild vällukt,

så märker man snart, att den i synnerhet kommer från denna
växtens lindrigt rosenröda blomstertoppar, som något stela och
små»tolta uppstå ibland det vippande gräset, och omkring hvilka

alla vingade honingssugare läfla. Ungdomen kan icke heller

lemna dem orörda, och uti dess händer blifva de ett särde-

les medel till lekar imder namn af Slåsskämpar. En sådan
naturens lust bidrager hos barn ofta mera till helsan an många
för kraftiga ansedda, men hos dem vidriga läkemedel, och 'kstn

således äfven anses för nyttigare. Man kan åter liäru ti finna

skiljaktigheten mellan sinnets läkedom, hus-medicin otih Ap^
theksmedicin.
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Till den cbaracteristik for slagtet Plautago, som nn«

der N. gS är lemnad, fa vi blott tillägga, att ståndarnes knap-
par i outalagna blomman äro med breda ändan nedvända, samt
att strängarna derföre uppskjuta bågvis innan knapparna upp-
lyftas. Knapparna spricka sedan i den nedre tuklufne än-
dans båda lober: allt nästan som hos Pyrola. Detta är så e-

get för slägtet, att vi deraf taga oss anledning tvifla, hui'uvi-

da det kan förenas med Nat. Ord. Holoracece, dit icke heller

Linné ville föi-a detsamma. Blomningens beskaffenliet synes

aldi-abäst på Littorella lacustris n. 532, hvilken kan
anses som en naturlig Plantago, på hvilken blomman vun-
nit i utbildning så mycket som frukten förloi-^t. Dess hann-
blommor hafva icke sällan en mer eller mindre utbildad pistill.

Plantago media har sitt namn deraf, att den till storle-

ken oitast är ungefäx'ligen midt emellan P. m a j o r och 1 a n c e o-

lata; men den är den fÖrn^insta i sitt slägte, i anseende till

vällukt, sina blommors rödaktiga färg, axets tätblommighet och
8radighet, och slägtcharacterens tydlighet och fullkomlighet.

Efter blomningen får den ofta sex, åtminstone fyra , frön , som
äro blott hälften så stoi-a som hos den följande. Med de flesta

arterna i slägtet, som hafva brungula blommor, kan den föga

jemföras. Mei-a förvandt är den medföljande art, från hvil-

ken den dock lätt skiljes, med sina långa cylindriska ax^
breda, öfvei-allt finluddna blad.

Den är eii af de aHmännaste växter på våra torrare ängsbackar
ända tills man hinner Medelpad och Jemtland. Jerate sin något Per-
sico-lika räliukt hafva^ också blomkn.npparna (ÄntherK) en behagli*g

bittermandels smak. Orten ätes af getter, far och svin, men är i

detta afseende väl icke nrycfcct att värdera. För höslåtten är den nä-
stan onyttig , kanske skadlig därigenom att de utbredda blnden bort-

taga rum. Derföre ser man den i England ogerna på vårdade gräs-

platser, och manpläsjar genom svafvelsyras dry[)ande på rotens topp
döda densamma. Frön äro icke slemgifvande såsom af de andre ar-

terna, utan detta ämne tyckes vara förvandladt i blommornas vällukt.

Annars ätas do gern^i af sångfo-ular och axen kunna Vor dem lätt insauilas

.

Såsom Läkemedel ihogkommes denna växt nu mera aldrig, men
fordom, då man mera trodde på alla växters läkedomskraft, har den
blifvit nyttjad 'M;h afven hedrad med namnet fe b er dr i f va nde G r o-
blad [Plantorgo febrifuga) af Gerbez. Rotens afkok [Decoctum ra-
dlcis) har blifvit nyttjade mot vissa föjäiiderliga och derföre envist å-
terkommaude vårfrossor; och vid betraktande af blommornas bitter-
mandelssmak och lukt samt dylika lindrigt Blåsyrhaltiga medels verk-
samhet mot frossor, kan man väl icke anse delta bruk för alldeles o.
rimligt» Den har derföre blifvit införd uti Parisiska Läkemedel- förrå-
det ( Pharmacopaen).

Tab. visar ett måttligt stort stånd, Iivars ena ax k'nnu icke hun-
nit utskjuta mer å'n pistiller, det andra har pä nedra delen utslagna
ståndare. Vid sidan synes stängelns afskärning, förstorad. a. out-
slagen blomma , ur hvilken blotta pistillen uppskjuter, b. blomma,
som. visar strängarnas kröknlngar. c. nästan alldeles utslagen blomma,
hvaruti tvänne ståndare ännu äro nedkrökta i sin ursprungliga ställ-

ning, tvänne utsträckta, d. Fröhus med yidsittande blomfoder, blom-
krona och pistill, e. detsamnra blottadt, så att uppspringningsliniaa
synes. f. Fröläste med ena aidaiis tr&nne frön. g. detsamma nedtill

alskureti. h. frän>
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PLANTAGO LANCEOLATA.
Litet Groblad.

Blomaxet äggrundt, talblommigt. Stängeln kantig, fin-

hårig. Bladen lancetformige, skaftade, nästan sju-

seniga, nedtill finhårige.

Linn. Fl. Sver. n. i5i. Wahlenb. Fl. Sr. n. i84. Graumiiller

Pharniacevt. Botanik i. p. 120.

D.'enna art är, såsom vi redan anmärkt, närmast lörvaiidt

med föregående, men i det liela mindre, näuiigfii till örten

smalare, slankigare, endast nedtill linliåvig och till blomaxet

kortare, eliiu'u detta efter blomningen blir mera allångt. Dess lärg

är också oansenligare : sjelfva blomkronan ]nera gnlbrunaktig

och knapparna i början matt gröugula, sedan nästan livita. Uti

det näi'niare intill basen afspringande fröhuset finnas aldrig mer
än tväniie frön, ofta blott ett enda, till storleken öfverträlFan-

de Sem. PftylUi (Loppfrö). Den förekommer väl, liksom den
föregående, öfVer större delen af Sverige, men uppliiir något

förr mot norden, nämligen nngefäiligen vid Fabluii och i

Helsingland, samt är i det liela af mera sydlänsk natur. Den
begagnar sig väl också af samma jordmån och växts tälle som
föregående, men håller sig icke så beständigt dervid , utan

utsträcker sig till mycket jnera olika localer. I samjnanhang
härmed blir den också mycket mera föränderlig till utseende

och storlek, så att {\.^\\ derutinnan mycket ölVerensslämmer
med andra arter i slägtet. I allmänhet äro de mesta Gro-
blads arter så föränderliga till storlek , bladens form m. m.
att man ofta mer än någon skulle förmoda blir nödsakad, att

rådfråga de finaste fruktens delar,, för att alltid kunna åtskilja

de efter föi-sta utseende mest olika arter. Vårt Lilla Groblad,

P. lanceolaia, blir uti god trägårdsjord den högsta af alla,

med ofta alnslång stängel (och bar då blifvif: kallad P. altis-
sima), samt får då stundom bladigtax, soin vill slå rot, om
det kommer till marken, och bilda ett särskildt stånd: ett i

detta slägte ovanligt luxurierande förhållande. Deremot, å en
annan sida på de torraste och mest utsatta kalkklipporna och
aandåsarna, säl^deles på de så synnerliga kalköarna Gottland
och Oland, blir den så kort, att stängeln knappt hinner utom
bladen och vill dessutom liksom skydda sina små ax inom ett

ymnigt och långt ludd, som uppskjuter från roten. 1 delta

tillstånd har man ofta icke mera igenkänt den, utan kallat den
P. dubia, i ovisshet hvarl den kunde höra. Ännu mera för-
ändras den på Södra Europas kalk-alper, (som till naturen si
mycket likna Gottlands och Ölands mest utsatta ställen), och
bhr der så svartaktig samt smalbladig, att den af de mesta
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yäxt-kannare , som mSst sakna tillfälle att följa den pS «11«

olika localer, antages såsom en särskild art under namn af P.
cdraia, montana, sphaerocephala o. s. v. Sådan stor förän-
derligliet eller lämplighet efter olika ställen synes märkvärdig,
icke allenast för växt-forskaren, utan torde också kunna bli

nyttig såsom afgilvande ett bevis, eller kanske till och med
måttstock, på olika ställens beskafienhet och deraf följande
användbarhet.

Denna arten kallades af de gamla P. minor eller acuta^
och sattes i anseende till kraft och användning näst efter P.
major. Den har äfvenledes någon beskaktig, slemmig smak,
och brukades ungefär såsom den sistnämnde; i synnerhet an-
vändes de sönderkrossade bladen såsom uppmjukande och
fördelande på åtskilliga särnader, pä bistyng, sår al" spanska
flugor. Dess särskildta bruk mot vissa frossor synes mindre
gfundadt än hos föregående. Fröna äro såsom större mera
slemgifvande än af någon annan svensk art, och kunna fullkom-
ligt brukas i stället för Sem. Psyllii, så mycket mera, som
de äro något drygare och blekare till färgen samt synas genom
simpel blötning i vatten frän sin yta lätt afgifva ett nästan
klarare slem {Mucilagd), användbart der slemaktiga saker passa,

»äsom i vissa ögonkrämpor, till gurgling i halssjukdomar, att

intaga mot skajp galla, skäi'por i Dysenterier o. s. v. Särdeles
tros dess slemmighet bibehålla sig ända tills den hinner urin-
gångarna och således gagna i Dröpplar m. m. Huruvida de
också kunna begagnas till fina linnekläders stärkaude beror

på olika fordringar af hvithet, styfhet m. m.
Växten skall, liksom HafsGroblad, P. maritima, ätas

mycket gema af hästar; och torde dei-fÖre i Tyskland fått

namn af Rossribbe. Fröna kunna användas som föda åt

»ingfoglar.

Tab. forestiller ett stånd af Tanligaste storleken, med ett allde'
le» outslaget och ännu lutande ax, ett annat med blott tvänne rjciigx

utslagna blommor och för öfrigt endast pistiller, ett Iredja helt och
hållet blommande, det fjerde nigot öfverblommadt. Sidofiguren Tiaat

stängelns afskärning med sina kanter, b. iSlomma med tre^no änim
nedböjda itåndare och blott en utsträckt, c. Ståndare-knapp, upp-
sprungen, d. Fröhus med blomfoder, blomkrona och pistill, c. det-
samma blottadt, så att afspringnings .linien närmare basen sjnes.

f. FröTäste med tvänne frön, tvärt afskurna. g. ett annat fröfäste med
blott ett frö ech tecken till det andra. h. detsamma sedt från sidan,

i. Frö (allt detta öfverensstämmande med Gaertners figur af P< me-
dia, som verkligen synes tillhöra denna).







633.

AN GELI C A Archangemca.
Fjäll-Angelica. Ältta Angolica. Erke-Engelsört.

Stjelken sllit, Irlnd, strimmig. Bladen dubbelt par-

bladige: småbladen nästan hjertformige, flikige,

sågade; det yttersta treflikigt. Frukten nästan

klotform Ig, med nästan lika stora korkaktiga ribbor.

Linn. l"l. Svec. n. 2*5. Wahlenb. Fl. Svec. n. 3i4. Pharmar.

Svecica. -- jMurray Appar. Medic. f d. 2. Vol. 1. p. äyS.

D.'e allmännast bekanta och erkända arterna af slagtet An-

gelica öfv^erensstämma väl med hvarandra och skiljas från nä-

stan alla andra Umbellaler genom sina bloniblad, som äro

lancelformiga, spitsiga och jeinnt böjda inål; såsom en halfcir-

kelformig bnge ; men i anseende till iröens beskalTeidiet skilja

de sig så m3''cket frän hvarandra, att många nyaste Författa-

re, som ensamt af frön velat indela Umbellaterna, skiljt dem
i olika slägten. Vi tycka att här såsom ilerestädes Irön till

sin form o. d. stå i för mycken öiverensstämmelse med ör-

tens, i synnerhet stjelkens, beskaffenhet, för att ge någon be-

stämd gräns. Vi finna fast mer, att allt detta går i ett sådan

progi*essioiT, som vi icke knnna annat än med en allmän öf-

versi"t beskrifva. Från den allmänna och redan under N.SoS
o

gifna Skogs-Angelican , som är en temligeu smal ört med tun-

na Innnaktiga frÖn, kommer man i våra norra skogsbygder

till de grofvare så kallade Ujjrnpiporna, hvilka redan halva

mera läderaktiga frÖn. Sedan finnes så väl på några hafssträn-

dersomi högre bergsb3'gder, särdeles i björklundar (L.-estadins

om Lappm. p. 17. 97), en Archangelica, som äi- ännit tjoc*

käre med äfvenledes tjockare, nästan korkaktiga frön, men
ännu hvita blommor. Slutligen hinner man på fjällen till de»
egentligaste Archangelican , som i tjocklek och saftighet så vi-

da öfverträJFar aiidra,att örtsaften tyckes till och med öfver-
gått i de grönaktiga blommorna, och än mer i de nästan klot-

runda , uppsvälda, mest broskaktiga fröen. Med detta tillta-

gande i saftighet följer också en beständigt större smaklighet,

från den skarpt vich-iga Skogs-A ngelica t? 11 den så behagliga
fjällarnas Archangelica, som derigenom blir ett helt folkslags,

läckerhet och fägnad. Under det att andra Umbellater mot
våra nordiska fjällar mer och mer aftaga och slutligen för-

svinna, tilltager Archangelicaji allt mer och mer i godhet, lik-

som förenade naturen all sin Umbelhitbildande förmågan i"

densamma, och satte den i stället för alla andra. Ingem lades

växer Archangelican så ensamt och ymnigt som på. Lappmar-
kens fjällar. Den fordrar det der varande sommarens bestän-
diga himlaljus uti den höga rena luftki-etsen. Den intager der
en region, som då tyckes passande lör englar, såsom en verk-
lig Erk-Engels-Ört., Ligger uti ett sådant namn större öf-
vertro eller större sinne för naturen? Ajinars är deti sanuolikfe-
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a!t den fick sitt namn för sin trodda verkan emot pesten', den
ansågs som en lukeengels gälVa deremot.

Pa Lappska fjällen är Archangelican för Lapparna verk-
ligen allt i allom af vegetabilisk föda. Såsom ett vandrande
lierdefolk lefva de A^äl icke al' vegetabilier, men de behöfva
dock sina kr3'ddor för alt bryta den beständiga köttmaten. Här-
till tjenar i s)nnierhet Angelican både färsk blandad i maten
och såsom conserva i mjölk. Under sommaren äro dess un-
ga stjclkar den förträflligaste desert, som mest njutes under
vandringai". AlVen resande , som mer eller mindre närma sig

till J-apparnas lefnadssält, finna dem här ganska smakliga,
sedan blott ytti'e barktrådarna blifvit alrifne. Man undrar
efter återkomsten till li-uklbarare länder att återfinna Archan-
gelican så osmaklig, och tvekar om en lati Lappmarken ned-
stämd smak eller Archangelicans större godhet är orsaken till

sådant. Utan tvilvel hafva båda omständigheterna sin andel

(leruli. Man vet alt rätt goda och äkta Archangelic£e stjel-

kar, insyltade i socker, icke lorsniås af verkligen läckra niim-

nar. I Ryssland skola de ätas såsom Selleri.

1 allmänhet har Angelican en särdeles sötaktig mildhet,

förenad med en anis-lik ajthcrisk olja, som några fiinia något litet

luktande såsom Moschus, och icke så alldeles behaglig. Solman
är som starkast i unga stjelkarna; deremot öfvergår den ce-

theriska oljan med liden i den fleråriga roten mera lill brän-

nande harzaktighet, blandad med någon beska. Såsom sådan

är den krciftigast i sjukdomar och förbrukas derlöre i mängd
på. Apotheken. Den tjenar i S5'^nneihet uti de mest försva-

e;ande febrar, att slutligen underhålla och väcka lifskrafterna ,'

hvilket den gör på ett mildare och behagligare sätt än de flesta

andra medel. Tillika verkar den föidelaktigt på en sva^ och kall

mage, ökar utdunstnJngen, som I synnerhet under catarrhaliska tillfäl-

ligheter orh i Rlieumatism hehöfves, löser slem o. s. v. Den ges jcko

»å val i substans, i anseende till dess költaktighet, som mycket uppsvSller

och gör en sior besvärande massa , utan heldro i Infusion, beredd ge-
nom en timmas varm digestion , och äfven, i fall omständigheterna såtill-

I5ta, i Tinctur. Torra roten tuggas af Lapparna mot deras krampko-
lik, af andra mot smittor. Den nyttjas äfven till BoskapsMedicin, nn-
gelär såsom Libstickan. För att göia brännvin magstärkande, lägges

derpå så väl rolen som frÖn , men det blir derigenom icke behagligt

för alla , utan bäst passande för liysteriska personer.

I Medicin brukas dock oftare den så kallade Ange Ii ca sa tiv a,

som synes vara blott en magrare förändring med hvita blommor, hril-

ken har don aromatiska kraften mera concentrerad i roten eller mindre
uppblandad med sötaktig massa. Med denna öfverensstämmer närmast

den, som växer på några hafsstränder hos oss. Också odlas den mest
i Holländska trägårdarna, der den uppgräfyes om våren, sedan rotbU.
den börjat framskjuta.

Tab. är ritad i Piteå Lappmarks fjälltrakt af Herr La:stadiu8- a.

Öfversta delen af en blommande stjelk. b. Blad, närmare roten. c.

Blomma, försloiad. d. Frukten, sedd fiån ena fogningen. e. Frö tvärt

afskuret, så att det stora tomma rummet synes med deruti varande

frökärna, allt något Törstoradt. f. Frö iitaf "hafsföräiidringen (A. litto-

ralis) sedt från ryggen, g. densammas frö afskuret med sin fiokärna,

••tu cästaa uppfyller rummet eller håli^hettn.
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ORNITHOGALUM luteum.
Gul Fogelrnjölk. Varfrudagslök. Jordnöt.

Blomskaften parasol-likt fastade, enkla. Kronbladen

trubbiga, glatta. Roibladet ensamt, jemnbredt,

platt. LSken sammanpackad, i hinnor innesluten.

Lian. Fl. Sv. n. 285. Wahlenb. Fl. Sv. n. 307.

Uetaf Fogelmjölksslägtet, Ornithogalmn, som egentligen en-
ligt namnet skall liafva livita blommor ocli föröfrigt kannas
med livar annan ståndare- sträng bredare, har Sv. B. äfven

lemnat under n. 388. en hvitblommig art; men huruvida den-
na och en annan dylik (O. nutans) med rätta kunna anses som
svenska eller om de aro hos oss riktigt vilda, måste vi här
lemna oafgjort. Det är åtminstone visst att af de gulblom--

mige arterna, hvilka, i anseende till blommornas färg och al-

la ständai'e - strängarnas nästan lika smala form, utgöra lik-

som ett undantag från slägtet, hafva vi dem, som mycket bat-

ti'e tillhöra oss och allt upp i medlersta Sverige äro fullkom-

ligt inhemska. I allmänhet synas de hvitblommiga arterna

till den grad vara hemma i de varmare länderna i synner--

liet Orienten, (der de blifvit liknade vid Dnfvoträck, Iivaraf

namnet ursprungligen kommer), att vi föga kunna anse dem
annorlunda än som mer eller mindre främmande hos oss.

Deremot de gulblommige arterne tillhöra i synnerhet kallare

länder, som omgifva eller mycket likna Fäderneslandet. Des-
se arter hafva också gula frÖn, då deremot de hvitblom-
miga liafva svarta. Det har icke heller saknats ört-kännare

,

som söndrat de gulblommige under namn af Phalangium,
men om man har afseende pä lökens , fröhusets och fröns lik-.

liet m. m. så kan detta icke billigas. De gulblommige, hvii-

kas gula färg under fröhusets mogning blir hvit , äro blott

liksom af det kallare climatet mera sammandragna former.

Vi älska att se sådana sviter i naturen och äfven att fÖlja

den historiska continuiteten, hvad de af vår Linné oss öfver-
lemnade namn vidkommer.

Bland de gula Fogelmjölksarterna (af hvilka Sv. Bot.
förut gifvit O. minimum etc. n. 444.) har den här afbildade
arten företrädesvis fått namn af O, luteum •, derföre att den,
åtminstone bland de allmännare och mest kända arterna, är
den ansenligaste och således förtjenar att först nämnas. Den
är till alla delar den grofvaste, bredaste och mest odelta el-

ler enklaste formen. Såsom hos de öfriga framkomma dess
blommor ganska tidigt om våren, och derföre får den namn
af Vårfrudagslök. Dess blomblad äro bredare och i syn-
nerhet mycket trubbigare än hos de andra; blomknippet är
enklare och derföre fåblommigare j stängeln stadigare. De gula
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frön mogna icke fÖrr än mot midsommaren^ Rotblaclet är

i synnerhet bredare än svep-bladen, och detta hänvisar sär-

deles till en mycket större och mera odelad lök, stor un-

seJärligen som en Hasselnöt och derföre iifven ofta kallad fÖr

Jordnöt. — Deremotäro de andra gnla arterna , i synnerhet

den under n. 4g4. gifna O. mininium mycket mera fin och

delt, särdeles hvad roten vidkommer till den grad alt den

tyckes bestå af korn och derföre äfven får namn af Kr åk-

lök (i jemförelse med kråkhafre, Polytriehum , o. d.)

Löken af O. luteum är kanske afven, till sin födande e-

genskap , vårt lands bästa jordnöt, ehuru icke att jemföra

med sydligare länders rötter af samma namn. Den består nä-

stan blott af stärkelse {^Amylimi) och kan således väl ätas, se-

dan den blifvit riktigt kokad och befriad från spadet ell^ af-

koket, som är så pass vidrigt, att det åstadkommit kräkning.

Ännu bättre kan slärkelset nr den söndermalda och slammade
löken användas såsom annat mjöl. Huruvida det åter blir

lönande, att för dessa lökars skull låta söndergräfva ängs- och

betesmärker, kan lemnas derhän. Hela lökens smak är söt-

aktigt slemmig. Den kan nyttjas såsom Sallat. Man har

också lagt den pä heta och frätande såi\ Rötterna uppgräf-

vas begärligt af svinen. Sjelfva växten ätes också gerna af

Lastar och lår, mindre af getter och i synnerhet kor. På
dess tidiga blommor äro bien ganska begärliga.

Den förekommer ymnigt uti vackrare löfträdslundar och

vid gärdar, särdeles på slättbygder uti tempererade Sverige,

frän Skåne till och med Bohuslän, Vestergöthlaud, Nerike

och Gestrikland ; yxv^n i nordligare orterna liksom i de ma-
graste delarna af Småland saknas den.— Uti sydligaste pro-

vincernas trägårdar förekommer en något afvikande form va^d.

mera delt lök (O. pratense^, men huruvida denna kommer
wtom trägårdarna ocli kan anses för riktigt vild, torde icke

vara alldeles bestämdt.

Tab. är tecknad efter ett medelmlltigt stort vid Upsala ruxet

stSnd. 1. Blommande växten med b. bladets afskärning. 2. Densam-
mes Lok genomskuren, s§ att vid e. niiTarande stängelns och rotfi-

brernas ntpSng synes, vid b. den knopp sora nästa §r skall utsk'uta

samma delar, vid c. lökens könlga del. hvaraf nästa år bIo'.t de be-
läckande hinnorna bli öfriga. 3. ett fröhus -bärande knippe, hvilkets

blomblad blifvit hvita der de förut varit gula. 4. Fröhus, omoget.
5. Fröhus af sig sjelf öppnadt, med tvänne qvarsittande frö. 6. Frö',

&är$kildt. 7. detsamma iörslo.adt och 8. skuret på tvären.
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EUPHORBIA ExiGUA.
Minsta Mjölkört.

Kronskuldarne tvåhornafle. Fruhusen vid Iiörnen vår-

tiga. FrSn tvärtför skrynkliga. Blomknippet först

tregrenigt och serlan tvagrenigt. Svtpbladen upp-
till nästan lancettformige, vid basen eltöriga. Bla-

den jemnbreda, litet hvassa.

Linn. Spec. Pl. ed. Willden. 2. p. (joS. Wahicnb. Fl. S?. n.54i.

Xli upli oi'bia eller MjölkörLsslägtet (sä kalladt derföre att

iriska örten, da den såras, ger en mjölklivit saft ilrån sig) har

i sednare åren blifvit helt annorlunda besknfvet än iinder

Linnés tid, och vi tro oss icke kunna undvika att något göra

reda derföre, ehuru vi icke tänka förändra det Linnasiska så-

som varande lör oss det tydligaste och begrij^ligaste. Delta

slägte har uti tropiska länderna bland de derstädes sä talri-

ka Plantas Tricoccaj mänga förvandla, som mycket upp-
lyst dess beskaffenhet. Genom deras nogare undersökning och
jemförelse med storblommigare arter af En p hor b ias- släe-

tet, har man funnit, i syimerhet efter Naturliga systemets
grundsatser, att det, som hos Linné kallas en enkel tvåkönad
blomma, kaii anses såsom en sammansatt blomning, uti hvil-

kens midt skulle finnas en enda bar honblomma på sitt lilla

skaft, och deromkring en stor mängd hannblommor, be-
stående hvardera af blott en enda ståndare med en flerdeld

blomkrona, merendels fin och liknande ett hårigt fjun. Ltom-
kring dessa hannblommor, som Linné ansåg för blott säx\ski]dta

ståndare i samma enkla blomma, sitter ett af de nyare så kalladt

Svepe, som är klockformigt och deladt uti 8 till lollikar, af

hvilka hvarannan är upprättslående och har på ändan en
sköldformig plätt, som Linné kallade blomblad, och som vi
kunde kalla blomsköldar eller kronsköldar. Ehuru vi visst

icke vilja neka, att den nu anförda nyare åsigt af dessa blom-
mor saknar grund i naturen, så äger dock det Linna»iska
sättet att se saken åtminstone för oss en sådan öfverträi-
fande tydlighet, att vi icke kunna skilja oss derifrån. 1 all-

mänhet kunna vi svårligen anföra annat än det, sr m blir tyd-
ligt enhgt vår nordiska natur, och måste ofta kinna i sitt

värde det, som fordrar kännedom af hela verldcns växter,
för att vinna nog begriplighet.

Liksom vi måste lemna det nyare sättet att beskrilVa
blommans delar derhän, så hnna vi oss icke heller kunna in-

gå uti sättet att indela hela slägtet enligt all verldens månjja
hundrade arters beskaffenhet. Vi få nöja oss här som ofta
annorstädes med att i synnerhet hafva afseende på våra e<Jna
arter. Dessa skulle väl kunna indelas efter fröhusets yta^
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cllei' efler som den är slät, besatt med vSrtoi' o. ef,, men
detta är mänga förunderligheter tuiderkasfadt. Cäst S3'nes det
derföre vara, all skilja vara arter efter blomsköldens beskaf-

fenhet, som är antingen njuriomiig (utan horn) eller mänfor-
niig (liksom försedd med nymånans horn eller spetsar), förra
afcccdiiingen utgöres lios oss endast af de tvä arter som i Sv.
B. under n. 70 och 829 redan äro gifna. Till den andra al-

delningen hörer denna och de öfriga 3 äimu icke lemnade
Svenska arterna. Bland dessa är E. exigua närmast löi^

vandt med E. Pepliis, hvilken också är en ört med ettårig

rot, men annars till växten mycket störi'e.

E. exigua förtjenar väl sitt namn såsom varande icke

allenast den minsta af alla svenska arter, utan också en af

de minsta utländska. Från E. Pep lus skiljs den som lät-

tast med sina sneda och ettöriga svepeblad samt de öfriga

jeranbreda bladen. Annars äro dess frön tvärtför skrynkliga.

Den är funnen på mergelåkrar uti vestra delen af Skå-
ne, särdeles omkring Höjeström och Malmö, äfvensom pä
Gottland i Lärbi'o socken vid Taxstens gård. Såsom högst

oansenlig är det troligt, att den ännu kan fimias på många
aiidra dylika ställen. Vi tvifla åtminstone icke att den är

riktigt inhemsk eller alt den sjelf nu mera sår sina frön, och
icke blott låter så sig med sädesslagens frön, hvilka sednars

jc^räs vi ogei-na ville erkänna som riktigt svenska.

I anseende till denna örtens litenhet kan föga blifva frå-

ga om hvarken nytta eller skada ; men , att -den ungefärligen

har sina samslägtingars egenskaper, är väl icke tvifvelaktigt.

Tab. är tecknad i Skano vid Lund. a. Ett af do öfresrepbladpsreH
Bt£<I mellansittands biorama. b. Blomman särskild, c. Fröhus, beiyd-
ligt föratoradt. d. Blomma innan fruktämnet hunnit utsträcka sig. 9.

BJomsköld mod sina horn. f. densamme utifcåti sedd. g. Frö, »edt

fråa inro sidan, mycket föråloradt.
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RANUNCULUS Lin g v a.

Am - ö/a. Elgmyra.

Bladen svärdformiga , tandade, nästan stjelkonifat-

tande. Stjelken rak, glatt.

Linn. Fl. Srec. n. 495. Wahlenb. Fl. Svec. n. C07. Graumiil-

ler Med. Bot. 3. p. 3 17. Hahneman. Apoth. Lex. 3. p. aSg.

Uti det stora och utmärkta R anu nk e 1- slägtet, af hvilket

Sv. B. redan framslält 8 arter, men det oaktadt ännu har i4

återstående, är denna ojemloidigt den största och mest stor-

Lloininige, och således väl förtjent af att i systematiska upp-

ställiiingen, åtminstone bland vara inhemska arter, vara den

förste. Den har äfven i sä fullkomlig grad slägtets förut an-

förda egentligaste kännemärken, att dervid icke ar något att

anmärka, om icke alt den stundom äfven i sitt vilda tillstånd

får flera än fem kronblad. Man ser lätt att den är den när-

maste intill R. Flammula Sv. B. n. 117, men tjockes dock

aldrig pa något sätt öfvergå uti densamma. Sjelfva örten är

sa smal, läjig och rak, att den får ett utmärkt Svärdslilje-

likt utseende. JBladen äro riktigt svärdformiga, med vidiäst-

iiingen omfattande stjelken och derföre desto mera i stånd

att hålla sig upprätta och äfven stela. Stjelken är ofta två,

stundom tre alnar hög, så att den bland den mörkt blågröna

Kolvassen {^Scirpiis lacusti-ia) kan upphöja sina stora guld-

glänsande blommor. Uli den olta jemnt mörka massan af

nämnde vatten-växt blänka och blixtra dessa blommor vid

vädrets fläkt sa starkt mot solen, att man på långt håll kan

komma i föriaidran livad det må vara. Allmogen har såle«

des icke orätt alt kalla dem A -öga eller A mö ja. Särde-

les stor och vacker förekommer den i inslängdare smärre

sjöai:, som likväl äro belägna i största slättlands trakter , såsom

i Börje sjö nära Upsala, der den allmänt har åtminstone sju

kronblad och således liknar fullkomliga gnllskålar. Den om-
talas också af Linné såsom särdeles vacker uti Dannemora
sjön och vid \enerns vikar i Vestergöthland. Ilela växtens

reslighet med blommans glans svnes på ancU'a ställen löran-

ledt till namnet Elgmyra.
Annars förekommer den uti lugnare mera igenväxta och gyl-

tjefulla åvikar, der den stundom blir mycket ymnig, men i

allmänhet synes den oftast fordra en nog egen belägenhet och

är icke m3-cket kringspridd. Den inskränker sig oskså inom
de mera temjiei-erade slättlands-lika orterna från Skåne till

och med Bohuslän, Vestergöthland, Nerike och l.pland samt
Cotlland, Man har icke fiinnit den upp uti några liögre

skogstrakter inom denna krels, icke heller norr ojn ofvan-

nännide gräns.
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Såsom växande mera i vatten ocli äfven in era sydländsk

Ijxkes den också lofva att vara skarpare än sjelfva Ältgrä-

set, R. Flammula. Man har också i sjelfva verket funnit

den äga vida mera giftig skärpa i synnei-bet uti bladen och frön
,

så att den dödat gräsätande djur, som förtärt densamma. Alla

försök, som annars i sådana delar pläga nog olika utfalla,

ölverensstänima deri, att den är en af de oälligaste i slägtet.

Deraf följer dock icke, att den torkad bland annat foder skall

v^ara fai'lig, ty detta är nästan aldrig fallet med Rannnklerna.

Att den äfven i högre grad än M. Flammula skulle

kunna verka som sårande (exulcerans) och biåsedragande me-
del (ve&icatorium) är väl intet tvifvel, men i allmänhet for-

dra dessa örter i sådant afseende stor försigtighet, och vi vå-

ga visst icke att recommendera de häftigaste om icke i särde-

les förtvillade händelsei\ De åstadkomma alltför lätt nerv-

symptomer, snsom en sjinpathisk verkan af locala inflamma-

tionen och efterlemna elaka sår, ehuru deras gift icke tyckes

absorberas och ingå i vätskornas omlopp. Bästa motgiftet är

att pålägga Acetosellsalt eller Acetosell-örten, ängssyra (Acetosa)

o. d. , hvarjemte stället tvättas med ljumt vatten. Ortens

skärpa går öfver med vattnet vid destillation och blir äfven

deri nog varaktig, samt har på detta sätt tyckts tjena mot
Skjörbugg, men ett sådant bruk skulle fordra största för-

sigtighet.

Tab. föreställer räxttn tadan som den förelcommer i Börje sjö

nordvest från llpsala, der den har åtminstone sju kronblad, som gö-

ra blomman särdeles fyllig. Emellan loppstyrket b. och ri)tstycket a,

felas åtminstone sex si långa afdelningar, hvilka böra i (o eställnin-

gen ersättas för att fl hela växtens storlek, c. Fröhufvud, så moget,

som det kunnat erhållas, d. Frö i sitt hylle. e. detsamma tvärt af-

skuret. f. Frö, alldeles blottadt.
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ANEMONE vERNALis.
Vår-Sippa. Mo-Sippa. Mo- Vippa.

Svepet mångdclt, ganska hårigt, midt på stängeln.

Bladen parblad ige: småbladen nästan äggformige,

treklufna. Blomman nickande (cernuns), med
ytterst utstående kronblad.

Linn. Fl. Sv. n. 483. Wahlenb. FJ. Sv. n. 633.

u.taf det sa väl bekanta Sipp-slägtet [yinemone) äro itu de

fleste och allmännaste arterna gifna uti Sv. B. (sä att endast

den hos oss rara A. s yl v e s tris återstår), och \i kunna desto

bätti'e meddela någon allmän öfversigt deraf. Det är märk-
värdigt, huru väl detta så naturliga slägte tillhör första vären

och utgör dess välkomnaste fägnad, samt tillika huru det-

samma delar sig i de mest naturliga afdelningar, som tillhöra

mycket olika växtställen, så att nästan intet blir vanlottadt

på dessa vårens förstlingar. Blå-Sippan, Hepatica, som
är den mest afskilda i systemet, tillhör egentligen de ensli-

gare barrskogarna; de egentligaste Sipporne, Ane mon er-

na, finnas mest på ängar; deremot fägnas de torraste bac-

karna afPulsatillerna, som der med sitt lindelta svepe

och sedan med långsvansade frön utgöra ganska egna väder-

vippor. Dessa \'ippor såsom intagande de mest synnerliga

ställen afvexla också från söder till norr på ett märkligt sätt.

Uti sydligaste landsorterna, i synnerhet dem, som äro under-
bäddade af yngre stenformaiioner, finnes den mest iargadö
och kraftigaste A. pratensis; i^ti medlersta Sverige är åen
både till iäi^ och kraft medlersta A. Pulsa t il la; och slut-

Ugen i nordligare Sverige älersLftr ensam denna här gifna ble-
kaste och i alla afseenden mildaste arten, A. vernalis. Den-
na kan äfven tyckas något närma sig åt de nordligare egent-
ligaste Sipporna derutinnan, att rotbladen icke, såsom på de
andra Pulsatillerna, äi'o nästan lika smalflikige som svepena

,

utan mycket mera bladlika, antydande någon öfvergång mot
A. sylvestris, som börjar få till och med bladlika Svepen.

Denna egentligast så kallade Vår-sippa, A. verna-
lis, föi'ekommer mest och som vackrast i de högre skoo^sor-

terna af Helsingland ända till Herjedalen, i Dalarne vidldre,
i Vermlands elfdal uppom Uddeholm, i Vestmanland vid Hed-
hammar, på Tiveden och Holveden ända nedåt Vestra Sma-
land och dess gräns mot Halland. Särdeles i de förstnämn-
de högt mot fjällen' belägne trakterna synes forntida vatten-

flöd«n bafva nedsköljt och tilldanat de af finaste sand be-
•tående så kallade Tallmoarna, som till den grad öfver-

träffa vanliga skogshedar i torrhet, att de kunde ^emföras
med flygsandsfälten i söder. På dessa växer Vår-Sippau
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Btmäitt ymnig (och kallas dei-före Mosfppa eller j i syn-

nerhet sedan aen kommit i frö, M o vipp a), der den , särde-

les utmed vägar och på andra blottade samt för solen utsatta

ställen, ganska tidigt ur den hvita snart uppvärmda mo-san-

den uppskjuter sin hvita blott utanpå , liksom för solens lör-

sta värsträlar, mildt rodnande blomma. Den är således lik-

som den ensligaste också den oskyldigaste af våra blygsamma

sippor. Utanpå blomman och ännu mera på svepet finnes ett

guligult glänsande ludd, som mycket upphöjer dess utseende

och kunde liknas vid en skon klädnad mot de första kalla

vårnätterna, som så ofta och starkt omskifta med de glada

varma dagarna. Ur detta gullbräm fra)nkommer den täcka

klomknoppen, och toi-de kunna föreställas såsom vårens första

skönhet, som utgår att möta sin älskling, men icke utan en

lika' försigtig som grann klädnad eller skyddande omgifning

för den oblide vinterns sista eftertroi^par. Ännu närmare in-

till deji magra, snart äter afkylda, jorden har den liksom

en matta för sina fötter, bestående af stelare och bredare

blad än hos någon näislägtad art. Roten utbreder sig rätt myc-
ket i den fina sanden och ger grmidnäring åt alltsammans.

Den tyckes äfven till kraften vara den mildaste af hela

slägtet, så att den hvarken kan draga bläsor såsom Pulsa-
till a eller annars vara frätande. Man vet att getter äta den.

Längre ned i landet t. ex. vid Upsala finnes väl äfven

denna ört, men knappt så vacker och egen, utan stundom

något urartad och, åtminstone hvad blomman vidkommer, ofta

mera närmande sig till Pulsatilla med rödblä färg. Man ser

der tydligt, att växtstället icke fullkomligt svarar mot dess for-

di-ingar. Bladen äro dock alltid såsom de skola vara, blott

mindre..

Tab. äf teclcnad sådan som växten fbrefcommer i Dalaruö. Maa
iar ansett onödigt att gifya nSgra särsklldta delar.
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LEPIDIUM LATIFOLIUM.
Bredbladig Ki-asse. Blttersaho. Salsa.

Smäskidorne elliptiska, hela i spetsen och der försed-

da med framstående märke. Bladen äggformigt

lancetlike, odelta, midtpå sågade: de nedersta

skaftade.

Linn. FJ. Svec. n. 671, (sativum)i Am.Ac.5. s. 127. Wahlenb,

Fl. Svec. n. 725. Hahneman. Apoth. Lex. a, p. 200.

D.'e förändringar, som i sednare aren blifvit företagna med
Tetradynamisternas slägten och arter, liafva icke på något

säLt föi'£lyttat Imfvudarterna uti Krasseslägtet [^Lepidium]. De
slägtkänneniärkcn, som under n. 321. blifvit uppgifna, äro

således äiniu gällande, och vi fä blott i anledning af nyare

undersökningar tillägga, att uti Lepidii frön lillroten (ra-

die u 1 a) ligger vid p 1 a n s i d a n af hjertbl.idet , och att slag-

tet derigenom skiljes sä mycket mera fräu Ib e ris och T hl a-

spi, som hafva densamma vid kanten af hjertbladen, samt

alt detsamma kommer närmare till Coronopns, som annars

till skidans beskaflenliet är väl skiljd. Att systematiska cha-

racteren härigenom vunnit, är ingen tvifvel.

Den här föreställda arten är så pass fÖrvandt med den

egentliga trägårdskrassen (L. sativum), att Linné uppgaf

det vara den sednare, som finnes vild vid Landskrona, ehu-

ru redan den förtjente Leche ganska riktigt upptagit L. la-~

tifolium. Att dessa arter annars icke gerna kunna för-

blandas, blir äfven af det följande nog tydligt. Den Bred-
bladige krassen {L. latifoUum) är icke allenast ganska

bredbladig, utan äfven fullt ut den största i slägtet och i mån-
ga afseenden att jemföra med Pepparroten {^Armoracia). Den
har ungefärligen pä samma sätt en flerårig fingers tjock rot,.

men uppväxer till ännu större högd. Bladen äro ofta ti'efot

långa, alltid alldeles odekade oeh blott i kanten sågade. Stjel-

ken är ofta famns hög och mycket grenig. Till följe af

denna växtens ansenliga storlek kan man icke i örtsamlingar

få in så stor del, att c5eraf riktigt begrepp om växten er-

bälles, och än mindre bar detta kunnat bli miijligt på närva-

rande lilla tabell. Oaktadt växtens storlek äro dock blom-
jnoi'na och fröskidorna af de mindre i slägtet.

Man finner den till sådan mängd vid Landskrona att fäsl-

Mingsvallarnfv och murarna, i synnei'het mot landsidan, der-
af öfvertä.ckas. Längre in xiti Östersjön växer den vid Ve-
stervik, vid St. Skaftvik i Misterhults socken af Cabnare län
och lUom llusvalla vid Öland. Hnruvida den på dessa släl-

len kan med barlast blifvit hemförd, måste vi lemna der-
t-Un , ehuru den nu är si högst ymnig, att dess försvinnande
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eller uörotande icke synes mbjUgt. I näi"maste länder finnes

d«n på samma sätt vid liafsstäder och stora lastageplatser- i

Tysklend intager den också andi'a salta ställen ; men i Södra
Frankrike och andra Medelhafsländer finnes den näsUu alle-

städes. Afren hos oss låter den lätt odla sig hvar som hälst

iippom hafsstränderna.

Denna A'^äxt lärer hos de gamla varit mera bekant och
brakad än hos de nyai'e. Den skall vara den egentligaste

L e p i d i u m hos P 1 i n i u s. Sedermera har den af Pepparroten

(Armoracia) , Senapen , och af andra Krassearter blilvit mer
och mer utträngd , sh att den nu löga brukas. Orsaken der-

till tyckes ligga uti dess större salta bitterhet (hvarföre den
far namn af Bittersaho) och i en vidrighet som är något

lökaktig. Derigenom tyckes den väl i det hela blifva min-
dre användbar, men ocksä såsom krydda fÖr några tillfällen

iless mei" afpassad. Roten är visst så skarp som Pepparrot

och brukas någon gång i dess ställe, men kunde åtminstone

till utvärtes biuk uti Senapismer o. d. alltid göra samma om
icke större verkan, och af detta skäl har den blifrit berömd
mot Höftvärk (Lumbago). Bladen brukas i synnerhet att ge

•mak åt egentlig Sallat (^Lactucd)^ hvartill de så mycket me-
ra förslå , som de ensanma smaka nästan pepparlikt och der-

före jiå tyska kallas Pfelferkraut eller Fattig mans
peppar, ehuru denna smak visst icke blir så länge qvar i

munnen eller äger den styrka som efter egentlig peppar. Me-
dan de äro yngre kunna de för sig sjelfva anväudas med ol-

ja och ättika såsom annan krasse. Till detta ändamål odlas

den ännu i några köksträgårdar. Den nyttjas i Sweitz för att

särdeles väcka ajititen. Der ätes den ännu liksom hos de

gamla såsom krydda till köttmat. Till Judarnas Påskalamb

ansågs denna bittra krydda, kanske för bitterhetens skull,

såsom nödvändig. Afven Gäsgurkor inläggas med bladen och

få deraf en icke obehaglig smak. Genom Vinättika kan man
utdraga »maken, så att den sedan länge kan meddelas åt så-

ser och brukas för att sätta till. Sallat. — Den ätes rätt

gerna af hornboskapen och hästen , hvilka också tyckas älska

sina kryddor, men utan tvifvel ger den sin smak åt mjöl-

ken, om den i myckenhet fortares , så att den i detta afseen-

de kan blifva obehaglig, kanske skadlig.

Tab. är ritad i Landskrona efter de på {ästningsmurarna ymnigt
förttommande stånden, af hvilka dock blott eu liten gren med etl

underlagt blad kunnat få rum på tabellen, a. Bfomma särskild, b.

Fröskida förstorad, c. densamma på tvären skuren, d. blotta mel-
lanväggen, som öfverst är fjenomborrad och från denna genomskärnings

sidor utskickande sina fröfästen, ett It hvart rum, för ett frö hT»r-
dera (sjelfva frön fås knappt mogna).
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GERANIUM MOLLE-
Mjukliärig SLorknäf.

Blomikaffen tvåblommigc , midt emot bladen utgåen-

de och tillika med den utbredda stjelken spinnel—

yäfsfint hårige. Bladni njurformigt runda , mång-
klufne. Kronbladen tväklufne, dubbelt längre än
det spetslöse blomfodret. FrohijUena glatta (utan

liårighet), skrynkliga. Frön släta (utan skrynkor

eller gropar).

Linn. Fl. Svec. n. Gai. Wahlenb. Fl. Svec. n. 775.

s lagtet Geranhnn eller Storknäl är hos oss temligen tal-

rikt, äfv^eiisoiii dess mänga arter rätt ymnigt och vidsträckt

förekoniinande, sa att de utgöra en icke obetydhg del af

Svenska vegetationen; men det oaktadt har ingen mer än

den rarare arten N. 556 blifvit förut gllVen i Sv. B. Det är.

också sant, att dess arter svårligen rätt väl föreställas och

löröfrigt icke äga nngon särskildt nytta, utan utgöra blott en

betydlig del af den allmänna grödan, som utaTi särdeles urval

fortares af de gräsätande djuren. Derjemte äro de flesta af

dem utmärkt vackra och tj enande till en fägnande förening

mellan naturen och dess olikt begäfvade barn, hvarom vi ta-

lat under n. 65i. Detta är allt nog för att fästa var upp-
märksamhet.

Stork näf kallas slägtet icke olämpligen for ^^n langa

näbhlika förlängning, som pistillerna bilda pa frukten. Vid
basen af denna Storknäbb sitta 5 fiöliyllen {^Arillb)t som
hvardei'a innehålla ett frö. Detta frö är till inre delarna nä-

stan som hos Ma Ivern a ( Kattostslägtet) , till h vilka Gera-
niuni närmar sig också med sina 5 kronblads beskalTcnhet

,

sitt blomfoder och örtens utseende. Det har dock i sam-
manhang med sina blott 5 frön också endast 10 eller färre

ståndare, och är äfven till alla delnr smalare och fattigare.

Derföi-e synes det komma nännare till en annan Naturlig Ord-
ning kallad Gruinales eller stå nästan på gränsen mellan
densamma och C o 1 u mnif e ra?. Till sina egenskaper äro
Storknäbbarne icke sä alldeles slemmiga, utan blott milda,

eller något färgande och lindrigt samuKuidragande ungefärli-

gen som Malvernas röda blommor. De finnas också mycket
längre mot norden än de sistnämnde. — Våra svenska arter

kunna icke olämpligen indelas i flerärige och ettårige, ehuru
det finnes en art, soui tyckes deltaga i båda dessa afdelnin-

gars egenskaper. De flerårige hafs^a i allmänhet stiJrre blom-
mor, äro ansenligare växter, och finnas längre mot norden.
De ettårige äi'o smäblommige, mera oansenliga, och knappt
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någon af dem finnes uppom mecllersta Sverige. —• Bland de
ettåriga arterna äro de lleste mer eller mindre rundbladige,

eller närmande sig till den allmänna RundbladigeStork-
näfven, G. rotundifoUinn. Till detta kommer närvarande

art aldranärmast med sina ungefärligen dylika blad, spetslösa

blomfoder ocli tuklnfna blomblad, samt släta frön, så att den

nästan blott skiljes med glatla och skrynkliga fröhyllen och

med längre samt finare eller mjukare nästan spinnelväfslik

hårighet på hela växten och i synnerhet blomskallen (hvaraf

namnet).

Denna således utmärkta vekaste och finaste arten fÖi'e-

kommer äfven vackrast i södra och östra delen af Skåne, der

den har så pass högröda blommor, som ritningen visar. Se-

dan finnes den till blomningen något blekare och mera vio-

lett uti närmaste sti'andprovinser, å ena sidan till Domsö utan

för Götheboig, å andra sidan i synnerhet på Oland och Gott-

land , hvarifiån den synes öfvergå ända till Södermanlands och
Roslagens yttersta öar; alltid jiä särdeles torra dock icke allt

för mycket utmagrade ställen, hälst bredvid vägar, der den
spinnelväfsfina liårigheten kan synas utskjuten för att mot
soltorkan skydda växtens öfriga fina delar. Man torde såle-

des kunna anse den såsom egnad för den torka, som mest

finnes i dessa södi'a strandoi-ter, och derföre stadnande uti

dem , medan de fleste andra ettåriga arter vidare fortgå mot
norden och inåt landet.

Man kan icke vänta sig någon särskildt nytta deraf ; men
förundra sig må forskaren deröfver, att naturen med så m)rc-

ken bestämdhet utbildat så många olika arter af dessa smfi

växter , och gifvit dem sin begränsade växningskrets.

Tab. är tecknad i östra delen af Skåne efter den derstädes fö-

rekommande rödare förändringen, a. Blomma särskild, b. densamma
sedan blomfodret blifvit borttaget, c. Kronblad särski'dt. d. Frukt,

sedan blomfodret blifvit fränskiljt. e. FrÖhylle (Arillus) särskildt. f.

Frö , blottadt och såsom förra figuren betydligare lörstoradt. — Den
spinnelväfsfina hårigheten har på a. b. och d. blifvit utsålt, men pä
hufvudfiguren har det icke kunnat ske utan lör mycken svårighet.
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OROBUS VERNTJS.
Var-Gökmat.

Stjelken oflclad, trekantig. Bladen med tre par små-
blad , som äro äggformige, spetsade och försedda

med udd. Bladskärmen (stipulae) halftpillike , hel-

bräddade.

Linn. Fl. Sv. r. (14i. Wahlenb. Fl. Sv. n. 798. Gmelin Fl. Si-
bir. 4. p. i3 n. 16. Pallas Reis. 1. p. 160. Hahneman Apoth. Lex. 1.

p, Sao.

laf (len mäilvvärdiga A r t - O r cl n i n g e n [Papilionacece]

ImfVa mänga slägLen blilVit onitalta uti Sv. B.; men af när-

varande slägLe har äiniu ingen art blifvit förestäld, ehuru
allmänt forekommaiule. Vi fa således anföra att slägtct Oro-
bas kommer så nära intill Lalhyrus (Sv. B. n. 49.) , att flere

författare dcrlill öiVerllyttat i synnerliet närvai^ande art; men
det skiljes som lättast dermed, att bladen sakna alla
klangen och snarare slutas med en liten bladflik. Det me-
ra för systemet passande kännetecknet, attstylen ärtrin-
dare, smalare och mindre här i g, är icke så tydligt

och bestämbart, samt särdeles lios närvarande art föga märk-
ligt, hvilket också föranledt dess öfverilyttande till Lathyrus.
Annars bestå slägtels blad af flere par småblad. Roten är alllid

flerårig.

Slägtets arter tillliöj-a mera vpren än sommaren , oclx det

t3'-ckes vara af detta skäl som flere få namn af Gökmat.
Den tidigaste af alla är närvarande art, som merendels löre
gökens framkomst börjar att pr^^da de då ännu tämligen grå-

aktiga hassel-lundarna. Den utmärker sig föröfrigt med en
enklare växt, blott tre par småblad, ]nen som i dess ställe

äro desto bredare, mest äggformiga. Blomklasarne äi'o i öf-

verenssfämmelse med småbladens antal sexblommige. Hela
öiten ä.r af en särdeles liflig grönska, med glänsande yta,
och blommoina af den mest lysande piu"purfärg, som före-

konnncr icke allenast i slägtet, utan också bland, svenska
växter i hela classen.

Med deima växtens färg och i allmänhet lysande samt
granna utseende synes också dess förekommande slå i myc-
ket sambaiul. Man vet att i de mest continentala , eller längst

inuti fasta landet bidägna orter , som hos oss och i hela vest-

liga Europa vill sägi de niest iJstliga länder, finnes den glat-

taste och mest utbredda vegetation samt de starkast färgade

i synnerhet uti purpur spelande blommorna. Östern har af
ålder varit purpurns och grannlåtei'nes fosterland. Det kan

€J annat än figna oss, att i någon mån finna detta bekräftat

alVen hos oss i närvarande växt. Den är mycket allmin i
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hela Siberien och Ryssland. Hos oss finnes clen vmnigt i 'öst"

ligare Sverige frän och med Skäne lill och med Uphiud, me-
l-a sällsynt längi-e norr ät till Medelpad. Mot vester blir deii

3iier och mer sällsam, sä att den förekommer endast pä kalk-

berg, som äro de för växterna i allmänhet mest gynnande
localer, och pä hvilka de derlöre i alla riktningar längst

fortgä : såsom i Jemtland kring Storsjön, i Dalarna vid Os-
mundsberget och Boda Capel, i Vermland vid Persbergsgrnf-

vor, i Yestergöthland pä Kinnekulle ; men ännu längre mot
Vesterhafvet saknas den alldeles, älVensom i hela England,

i Frankrikes och T^-sklands nordvcsLra eller tillgränsamle pro-

vinser o. s. v. Den öfverensslämmcr häruLiunan sä väl med
IMelampyrum nemorosit/n, som sednare pä vären sammaledes
pryder blott östligare Sveriges hmdar, och med flere andra,

att vi härntinnan icke behöfva frukta för en besynnerligare

tillfällighet, utan böra igenkänna en allmännare gällande na-

turlag. Af sädana iakttagelser lära vi att i Växfgeograllen

liksom i annan geografi di'aga icke allenast latUach- utan äf-

ven loJ2giiiid.'>-linier , som mj^cket iiogare anvisa climafet än
de Meteorologiska observationerna hittills kunnat göra det.

Detta vore redan en nytta af densamma. Om vi här-

leda en annan förmän af dess fägring säsoni bidragande att un-
derhälla den liilighet eller det lefnadsnöje i naturen, som är

så nödvändigt och sä vida skiljt frän konstlade praktbeliof-

ver, sä är delta ölverenssfämniande med livad vi förut sn-

Jört. Vi se att de vingade honingssugare , sora mä bända
utgöra en närmare länk intill A^äxterna, alldeles söndertugga
dennes blommor för ntt lomma åt deras sötma. Att läxten också ar

en af de begärligare för siörre prnsälande djur i eynneihet hästar, som
i allmiinhet äro mest ^raiil.n.ca på bete och kanske älven fordra mera
orientalska växter, säpa de iakttagelser, som till sådant ändamål äro

anstälda. Det kan likväl icke blifva frls;a om en sidan växts odlan-
de, men väl om att befoidra dess växande gencsm hasse!sko;;eiis bättre

bibehållande än som ofta sker, hvarigenom Jiapar för vårbeie at hä'-

slarna kunde erhållss, som troligen i nå^on mån kunde bidrapa att

underliålla en tartarisk eller cossackisk hästrace , som åtmin-
stone <ör östra och öfra Sverige tyckes vara den naturligaste , äfven-
som den användbaraste till de mest vigtrga änd.Tmil. Denna växts är-

ter smaka tillika nåsot bitteraktigt och hafva fordom blifvit n3ttja-

de som ett värmnnde och renande medel.
Tab. föreställer knappt öfreliälften af ett n-.edelmåtlijjt start stånd,

ritad vid Upsala. De öire alldeles outsla^na blommorna liaTva den
starkaste purpurfärgen , som synes utanpå seglet. Så snart vingarna
komma fram visa de sig mera violetta, och slutligen få de nedre för

Jänge utslagna och nästan vissnande blommorna en smutsig blåaktig

färg, icke olik den som O. tubcrosus merendels äger. Att dessa fär-

f;or icke pa tabellen kunnat giivas med all natnriig fnilkomlighet , er-
känner den lätt, som försökt att på papperet ö'verflylta bllröda blom-
mors färg. (Utomlands, förmodligen i för densamma mindre gynnan-
de climater, skall den förekomma med hvita blommor, hvartill vi ho»
oss icke sett något tecken, ehuru dess största fägring är som sagt snart
förgående). Derföre har också ett af de först om våren utslagna stån-
den blifvit taget tiill mönster, b. Fröbalja sittande pl sitt särskildta
skaft fästadt vid en del af det gemensamma skaftet, för att vJ9a rikt-
ningea. c. Frö med sin vidfästning.
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HYFERICUM montanum.
Bcrgs-Hyperik.

Stjelken trind
,

glatt. Bladen aflånga , stjelkomfattan-

de, prickiga och under med fina svarta körtlar

försedda. Blonifkdnnen på stjelken sittande äf-

vensom blomfodret sågade, med körtlar på såg-
iiingarnas spetsar.

Lian. Fl. Sv. n. 683. Wahlenb. Fl. Sv. ii. 848.

D.'et sh utmärkta slägtet Jlypericum (Ilyperik), som xitgör

hela Polyadelplii- dassen i vår Hora, stär också ibland Sven-
ska växterna teiniigen söndj-at lör sig sjelf. Det sj-nes lik-

som leda sin slngtstam irån tropiska länder, der åtskilliga

ined detsamma iörvandta växter finnas, som gilVa en Gtimmi-
gutta3-!ik saft och deriöre särskildt kallas Gutttferce. Af
något dylikt tyckas äfven våra Hyperica Iiafva så mycket qvar,

alt de vid sömie.krossniiig visa en mer eller mindre rödaktig

saft eller afsöndra en dylik uti vissa körtlar. Sv. 15. har re-

dan under n. yS. SSg. och 536. gifvit exempel pä båda sätten.

DiMi här afbildade arten äger af alla de mest utbildade

och mest framstående körtlarna Dessa sitta n]ycket mäikha-
ra j)å samlingarnas spetsar å blomfodret och de derunder va-

rande skärmen liil o(;h med i kanten af öiversta bladparet.

Vidare finnas körtlar på slåudarnes knappar, och körtelpunk-
ter i synnerhet vid kanterna af alla bladen, säi'deles märkliga å

undre sidan. Dessutom visar sig en röd färg, som står i

slort samband härmed, på pistillerna och på undre sidan af

bladtii i synnerhvt å unga rol.skottfu. Genom allt delta blir

denna art mycket utmärkt och verkligen närmande sig till

.//. pulchrttni Sv. B. n. 536, men den är mycket skild deri-

iVån genom sin bladfonn. i d.!la sednare afseendet äfven-
som till storleken öfverenssfämmer den mera med IL hirsii-

ta.n, som likväl genom sin utmärkta hårighet förlorar en
stor del af sina glandier och äfven får Åi^w ölViga delen min-
dre mäikiig. De iifriga inhemska arter af slägtet hafva kan-
tig stjelk och blomibdret utan någia körtelbärande kanter.

Vår Bergs- llype rik växer icke sä egentligen på hö-
ga berg, utan på klippor och stenhällar, som äro mycket
utsatta för vind , sol och torka. Mest tyckes den tillhöra sä-

dana hällar, som äi-o af öfvergångsbildning eller åtminstone
af utmärkt kalklialtigh(!t , sällan rena gråberg om de icke äro
särdeles utsatta lör hafvet eller de största vattnen. Det sv-
nes icke mycket vilja aflägsna sig från de södra hafskusler-
ua. Således är det som mest fumiet på Thorsborgen å G(;tt-

land, llerestädes i Skåne till och med på Knllaberg, onellan
Kungsbacka och Götheborg, på iialie- och Hunneberg i Ve-
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stergöililand säi-Joles frotligt, vid Omberg," Motala och Kol-

mordens marinorbruk i Ostergötliland , samt sluUJgen pa A-

kcrö i Södermanland.

A ti dess vävande pa sådana utmärkt torra och utsatta

ställen stär i sammanhang med dess utmärkta körtelaktighet

,

synes oss m3'^cket ti'oligt. M kunna icke heller tvifla, att

det till kraft kommer upp emot utan snarare öfverti'äirar IL
perforatum , ehuru vi i anseende lill denna arts sällsynthet

derom i'jke erhållit nogon annan anvisning, än att den har en

mera terpentin saktig lukt, som kiirtlarna meddela åt "vidrö-

randes hngrar. Man har ujipgifvit att densamma liksom

de allmännaste artenia af slägtct skall ätas mycket gärna at

kor, men alldeles icke af hästar.

Tnb. är ritnd efier ett. på Kull;iherget I SkSne vuxet stånd , son»

i der varnnde branter hllfvit me- än x^anligen slankigt, men annars

desto Hier olikt andra arter. b. Blomskärm. c. Ståndare, hvilkas knap-

par också äga körtlar, d. Pistiller med sina röda märken.
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APARGIA AUTUMNALIS.
IIöst-Lejontand. Stadiijlur.

Stänglarna i början nedböjde, glatta, greniga: gre-

narne enblommige, upptill fjällige och öfvergåen-

de i det mot basen alsmalnande blomfodret. Bla-

den nästan glatta, lancetlika, mest rundtaggade.

Linn. Fl. Sv. n. GgS. (Le ont o don a ut uran.) Wohleiib. Fl. Sf.

n. 867.

\_)k Liuné forcle denna växt till samma slägte med all-

männa Lejontanden eller Smörgiibben, LeonlodonTara^

xacuuiy Sv. B. n. 4., skedde det med den bestämda anmärk-

ning, att dess slägte svårligen bestämmes, emedan den skil-

jer sig frän Scorzonera med skaTtlöst fjun, frän Crepis

med enkelt blomfoder ocli från Leontodon med skaftiost

i j äde rfor migt fjnn. Till följe liäraf har den också se-

dermera tillika med llere artei' fått utgöia ett eget slägte, som
af Sclireber m. II. kallas Apargia, af Gasi-tner Vireay

af S mit h Hedypnois , af J u s s i e u Leontodon ( sedan vår

Smörgnbbe fått namn af Taraxacurn). Detta må tjena

till ett varnande bevis, huru mycket olika ffufattare kunna

skilja sig till benämningar, äfven då de minst äro oense

om grnndsatser, hvarföre man i afseende pä namn liksom in-

rättningar i allmänhet icke utan verklig nödvändighet synes

böra öfvergilva det gamla och allmänt antagna. Det har icke

lieller saknats författare , som fört dessa växter till slägtet

Hypochcerls, ^\ViVVi de deriirån skilja sig både med brist pä
fjäll emellan s m å b 1 o m ]n o r n a och med o s k a f t a d t

fjun. Vi kunna icke annat finna än att detta slägte bÖr stå

näst invid det stora slägtet liieraciiun (till hvilket också en
alurt utaf närvarande art blef förd af sjelfva Linné, likväl utan

att han sett den lefvande) såsom endast skiljt derifrän med
f j äderfor mad t fjun, som blott vill säga att de tand-

ningar, som finnas på sidan af fjunslrålarna hos Jlieracium,
äro förlängda till hårfina utskott lios Apargla. Det sednare

slägtcts arter närma sig också till det förras med en nästan

så torr ört, som icke ger så mycken mjölksaft ifrån sig, som
hos de mesta förutgående sä kallade Seniijlonculosce. Fö.röf-

rigt igenkännas ApargUe så tenillgen med en alltid blad-
lös stängel, som antingen är enblommig eller
delt i några få särskildta grenar, hvilka aldrig tillsam-

mans bilda något knippe eller dylikt. Bladen äro oftast nå-

got pennformigt delta nästan som på Leontodon •, hvilken om-
ständighet tillika med stängelns barhet gaf Linné, som, till

imdvikande af vidlyftigliet, var så sparsam i särskildta släg-

tens ^itag4Uji,de , elledning att föra' deiiua växt till sistuamudo
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slagte'. De pa marken »lltid nedliggancle bladen och den af-

venledes oftast nedböjda sLängeln liar furanledt lill släglnam-

uet, som skulle beteckna att växten liksom af lättja icke upp-
reser sig.

Våii allmännaste här föreställda art har oftast djupt penn-
tandade blad och blomstängeln delt i flere grenar, som slnta

med temligen smala blommor. Detta tyckes hafva mj-cket

sammanhang med dess sena blomningslid, hvarafden fatt sitt

namn; ty efter höbergningcn börjar den att fiambringa sina

öfversta blommor, hvilka sedan allt längre ned på stängeln

foi-tfara att framkomma ända till hösten, och stundom da blif-

Ta som talrikast eller pa de mänga korta rotskaften åtmin-

stone synnerligast, sedan nästan alla andra blomster äro för-

bi. Hvad som dä under denna blomstei^fattiga årstiden gör

dem änmi mer utmärkta, är deras bestämda lid att öppna och

tillsluta sig : det förra kl. 7 f. m. det sednare kl. 3 e. m.

,

sä att de utgöra en Imfvudbeständsdel uti ett jnöjligast

bäst inrättadt sä kalladt blomsterur (hvarom kan ses

H offb er g an v. 3. uppl. s. 44.). Denna växt är en af de

allmännaste pa torrare ängsmarker nära byar öfver kela ri-

ket ända upp i Lappmarken. I de nordligare bergstrakterna

blir dess blomhufvud olta svarthärigt och stängeln, som det

kan svnas för den korta blomstringstidens skull, enblommig,

genom hvilket allt en sä olik form ujopkommit, att den blif-

vit ansedd säsom eu egen art under namn af laraxacl. Att

denna likväl hos oss icke är beständig, se vi äfven deraf att

räxten i sydligare Sverige f örekommer nästan på samma sätt hå-

rig. Den får äfven på saltaktig mark alldeles helbräddade och

blåaktiga blad liksom Jnraxacum på sådana ställen erhåller.

Således blir det ungefärligen like svårt att för dessa begge

växter uppge alldeles beständiga skiljemärken, men det oak-

tadt måste man anse för orikligt, att lÖr skiljemärkenas skull

sönderdela det, som naturen icke riktigt åtskiljt.

Dess smak är liksom hos de fleste Halfblomstrige
växter [Semijlosculoscje) något beskaktig och derföre kan-

ske mindre behaglig för de flesta kreatur. Likväl skall hä-

sten, som snarast vill hafva starkt smakande örter, äta den

begärligt. Svin och getter försmå den icke heller.

Tab. är ritad vid Upsala efter ett mindre på torrare falt växt stånd,

hvars åt andra sidan vettande blad och stänglar icke lått rum på ta-

bellen utan synas afstympade; annars så valt, alt det bör kunna ersjit-

ta den brist på goda figurer af denna växt, som verkligen varit, Öf-
ver bokstafven a. synas ett nytt skotts mindre delta blad. Stängelns

cjfversta blomma är gången i frö, men den nedersta ännu icke utsla-

gen, enligt den ordningen i blomstrandet som vanligen iakttages. b.

Frö' med en fjunstråle. c. Tvänne slräf hårige blomfoder ritr.de efter

stånd tagne i Norska Nordland.
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APARGIA HispiDA.
Skar2:)liåri^ Lcjonlaiid.

Stängeln enblomniig, utan fjäll, och tillika med det

äggformiga blornfodret merendels straf hårig. Bla-

den också merendels täckta af gaffellikt delta skar-

pa hår, nästan aflånga, rundtaggade; tänderna

slutande med tillhårdningar.

Linn. FJ. Sver. n. Ggi. (Leontodon li i s p i d n m ). S-!i2n:,ka

lies. s. ii5. Wahlenb. Fl- Svec. ii. 8G8.

'et är sa mj-ckct niir.dre Ivlfvcl ikligt alt denna växl liör

lill aamma släyte med den förra, som den icke alltid lätt iir-

skiljes Iran densajniii/i. I sjmierliet kan mau bli villrådig,

om man lejnnar större och jnindre beklädnin^ eller ludden-

Let för mycken iipjmiärksamhet, ty densamma saknas ibland

bos denna och liniis deremot lili någon <lel lios åtn förra.

Säkrare skiljes denna arten dermed alt den nästan alldi^ig har

så lindelta och tuniui blad, är lill alla delar gröfre , frodiga-

re eller liksojn fetare och enklare. Dess blomstängel är all-

tid cnblominig och blommorn-a i sammanliang dermed alltid

större. Tillika äro blommorna mera rödakligt fäi-gade, fö-

rekomma endast litet fÖre och under höbärgningen, utan att

pä sådant sätt fortfara bortåt hösten såsom hos föregående.

De öppna sig tidigare om morgnarna, ofta kl. 4, liksom för

att bättre begagna den kortare årstiden för sin blomning.
Närvarande art fordrar också ett vida mera mildradt

luftstreck samt kanske också på visst sätt mera fruktbar jord-

mån än den föregående. Man Ciujer den ymnigast på yngre
särdeles kalk-bildningar i Skåne, Vester- och Ostergöthland
»amt Södra delen af Nerike ; annars nästan blott uti sti-and-

provincer såsom från Skåne allt upp till Gölheborg, i Ble-
kingen och lillgränsande Småland , äfven vid Vellern nära
J-önköping. i)*::a intager egentligen torrare marker och är
der som mest utmärkt. På våtare ställen i svnnerhet i svd-
iigare orter blir den stund(jm alldeles beröfvad sin annars så

utmärkande sträfva hårighet och får alldeles glatt yta. Det
är kanske en amnärkningsvärd öfverensstämmelse mellan den-
na och föregående art, att båda blifva hårigare mot norden
eller höjden, likväl så, att hos oss och i de mesta länder
det håriga tillståndet är det vanligaste för denna, det glatta

för den föregående. På Donauflodens låga holmar eller så
kallade A u e r finnes en så högst egen glatt form , att man ej

tviflat den vara en särskild art och såsom sådan har dem
blifvit antagen under namn af ^. Jiasiilis , och äfven af Lin-
»G införd i Systemet och Species. Huruvida denna växt kan
ara skild frän vår glatta artförändnng af A. hispida, är yäl
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ej fullt afgjort, men det synes icke sannolikt; ty redan i nor-
ra Tyskland har man funnit, att den sträibariga liufvudarten

under nedstigande till våtare ställen blir allt mer och mer
glatt, så att ingen gräns finnes emellan den så utmärkt håri-

ga och den alldeles glatta formen. I allmänliet tyckas flere

Täxter, som i scidra Europa och andra dylika länder före-

komma såsom nog åtskiljda, hos oss i norden sanmianträn-
gas, så att de knappt kunna urskiljas. I sådant iall är det
väl icke underligt om de i dessa länders Horor up[)tagas som
särskilda, men hos oss böra vi väl fijlja den här befintliga

lefvande )iaturens anvisningar. Limié synes äfven jaå ett

märkvärdigt sätt följt en sådan grundsatts, dä han väl på ut-

ländska författares vitsord infört några sådana växter i sitt

allmänna system, men sällan eller aldrig uti Svenska Floran

,

Iivars växter således blifvit de säkraste. Vi vilja visst icke

beröfva dem detta synnerliga fiiretiäde derigenom, att afarter

inblandas och sättas i lika bredd njed de bäst skiljda arter.

Denna föresatts tyckes vara så mycket skäligare, som man så

lätt blir för mycket uppmärksam på tväiine ytterligheter, och
»a sent hinner att sammansöka alla mellan don varande och
fortgående formerna. Häruti ligger merendels grunden, att

yngre örtkännai^e äro så mycket benägna att åtskilja, de äl-

dre att förena. Dessutom synes det alltid vara lättare att s«

ohkheter än att så förbinda allägsna likheter: det förra verk-

ställes snarare med vttre än det sednare med inre sinnen. Se-

dan således så väl den glatta formen af denna, som den hå-

riga af föregående art, blifvit indragna under sina hutvuclar-

ter , så anse vi oss hafva med dessa tvänne arter afgjort hela

detta slägte inom Sverige eller Svensk Botaniks område.

Någon särskild ?>ytta känner man af denna art ännu
mindre än af den föregående. l^Qn skall än mindre äta» af

kreaturen.

Tab, ar rit. rl i SkSne efier de pa Llmhamii» krTlfaft ("söder om
ITalmö] ;illinanf förekoinmande .stfuHleii. a. Illad<*ns hSi i^^lif^t fÖr«»st;iII4

sSsom den synes under /örsto iiii;":i;fas. b. Fröfäste med nedhö)dt
blomCode.r och tväuiie frön. c. Fiö med eii ttråle at fjunet , mycket
färttoradt.
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HIERACIUM ALPiNUM.
Fjäll-Iiieraclum.

Stängeln enblommig, nästan bar (eller blott med fär-

re och smärre blad försedd), tillika med detlös-

fjälljga blomfodret långhårig. Bladen aflånga, hel-

bräddade eller glest tandade, skaffade, älVen

långhårige.

Linn. Fl. Srec n. 696. Wahlenb. Fl. Svec. n. 8G3.

Oedan tvåune artei' af detta slägte förut Llifvit gifne i Sv,

B. uuJer n. 425 och 458., kan detsamma till sina kännemär-
ken anses som bekant. Yi fä blott anmärka att det i allir.än-

Let bland de så kallade SemiJlosculoHce utmärker sig med sär-

deles korta frön och fröfjun , hvarigenom också blomfodret

får ett särdeles äggformigt utseende, att derjemte fröfja>iet

iir nog stelt, i något sammanhang härmed också växten i all-

mänhet striif och mindre nijölkförande. Slägtet synes älven

mer än de andra egnat för kallare och högre länder, Dett»

oaktadt ]uåste det mot vara fjällar så altaga, att på de sam-
ma nästan blott närvarande art återstår. Men, i någon lik-

het med hvad som angående Archa n g,eli c a anfördes, tyc-

kes också naturen liksom till ersättning gjort denna desto

mer storblommig. Vi finna det också begripligt, att naturen

i synnerhet på våra fjällar, der den sena snötillgången under
beständig smältning gör så mycken must i jorden och solen»

oalbratna inverkan ofta en hastig värina, kan föi'må att med
en samlad frudighct uti en enda blomknopp utveckla hela

Taxtens härlighet.

I sammanhang härmed är denna arten på alla vara fjäl-

lar ymnigare, vackrare och mera egen än vi sett den ]:iå jiå-

gra andra; och Herr Lasstadii lyckiide ritning, visar den i

«å full frodighet, att vi kunna anse densramma för den bästa soju

iiiuies. Den tillhör iiiest de lägre fjällen, och oftast finne»-

(Jen redan nedufi den närmast intill dem varande låga björk-
skogen, under hvars liiliga gi-önska marken är alldeles be-
täckt af den hvita rhenmossan liksom med en af sonnnaren
alldeles icke föränderlig sih>, genom hvilken dessa stora gula
blommor uppsticka: sannevligen ett i högsta grad eget utseen-
de , ejisamf tillhörande <X<in in«d skäl så kallade L a ji p s k a
ökae« (Desert de La|^ponie SI:}uldehraiid Voy. au Cup Nord
pl.So.y, som med sin hvita soramaryta synes härma söderns sand-
öknar, men ur hvilken nordens beständiga mihla sommarsol
^ijjpdi-ager i strödda knippen den hastigaste grönska, förhöjd
med några gnistor af dess egna guld. Deremot upvcti^cr
deuua växt icke särdeles högt på fjiiUen, utan upphör xnegt
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der de besländjgn LnöilJickarna börja , kanske äfven af orsak att

den fordrar lt>rrare slällen än der fur det mesta finnes.

Med vara ölriga enblommiga eller på stängeln bladlösa

arter af slägtet svnes denna icke vara förvand. Mera tyckei

den natnrligen närma sig till de f åblonimige och fribladige ar-

terna särdeles H. innrorurn , som ocksä af alla andra arter

mest nppstiger mot Ijällen. Men, utom enbloniniiglieten och

den stora blomman, utmärker sig närvarande H. aipinum
med en särdeles svartaktig skäggighet, som i synnerhet pa

blomfodret är ganska mäiklig och mycket bidrager alt gif-

va detta ett desto större utseende, liksom för att utehålla

kölden från blommans inre delar. Den är således den mest

ruggigt bepälsade af fjälltrakternas skönlicler. Samma hårig-

het, som genom sin längd och svartglänsande färg så utmärkt

väl synes, befinnes dock icke vara mycket beständigare än

hårjgheten hos föregående slägtets arterj ty under nedstigan-

de i det nästan-skogaktiga Lappland blir denna art mera bar-

los, då deremot II. murorum ibland uppstiger så vida i den

fjällaktiga delen, att den också blir betydligt svarthårig och

enblommig. Under detta korsande synes bladfoi-men bäst bi-

behålla skiljaktigheten mellan båda arterna. Detta kan tjena

»äsom ett prof pä skillnaden mellan lätt i ögonen fallande

kännemärken och vetenskapligen beständiga skiljaktigheter. Sv.

Bot. kan till följe af sin insleränkning och ändamål icke pi

tabeller föreställa alla sådana artförändringar, ntan måste

hålla sig vid framställandet af de egentligaste hufvudformer-

na, samt föröfrigt söka att i miJjligaste mån med anmärknin-

gar lätta arlföi-ändringarnas hänförande till sina hufvudarter.

Att denna liksom de andre större arterna af slägtet rätt

gärna ätes af de gräsätande djuren, är väl ingen tvifvel. An-

nars, hvilka växter som Lappska öknens Cameler, Rhe-

narne, äfven med sin yfviga sommarprydnad, hornen , liksom

Täxterna vittnande om climatets kända egenhet, under denna

korta sommaren hälst äta, är väl mindre bekant och torde

äfven vara mera beroende af tillfället och omständigheterna äa

ranligen hos annan boskap.

Tab. är tecknad i Piteå Lappmark af Herr Lzstzdiiis. b. Fr5

ed en ijunstråle, tom pl sidorne Är blott skarp.
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CAREX GLAREOSA.
Klapper-starr.

Småaxen trenne, aflänga, samlade; det yttersta yid

basen liannblommigt. Fröhusen likstora med fjäl-

len , ailånga, afsmalnande, försedda med upphöj-

da nerver. Strået slakt. Bladen ganska smala.

Wahlenb. F'. Sv. n, io43. Llliebl. Sv. Fl. 2 uppl. s. 21. (C.

Ii eluouas Les !) K. 1 a p p ers t ar r.

Uti intet annat slägte af Je i^igl-igt blommande {Phanero-

gamiska) växterna har Sv. Bot. liittilis leninat sä lä arter (9)

i jeniförclse med den stora mängd (60), som ännu äter-

slar. Det är ock sant, att man mindre kan tillskrifva Starr-

arterna nägon jeinlorelsevis utmärkt nytta; men de utgöra

dock bäde till antal oclx arternas massa en betydlig del .ii i

fivniiorhet d^a svenska nordligare vegelalionen. Vi kunna så-

ledes icke leama dem, ntan att söka leda uppmärksamheten

pä deras särskildla vaxtslällen , som i allmänhet äro sädana

att de icke synas kunna fä bättre knappt nägon annan sä god

vegetation, ocli pä deras inom en liten yta så utmärkt och

rikt omvexlande bildning.

Den andra afdelningen i detta slagte, hvilken äger llei'e

smä ax, har hittills i Sv. B. u. i56 endast lemnat en art, af

annars icke sä tydlig beskalTenhet som de fleste andra, kan-
ske för dess länga i södra provincernas hafssand mest kiy-

p«nde rots skull. Afdelningen underdelas äter i dem, som
Lafva hannblommor i toppen af smäaxen , och uti d e m , som
IialVa de samma vid basen. \)q\\ sednare iinderdelningen ut-

göres at mindre strälVa, men kanske ocksä mei'a magra starr-

arter, som mest växa i magraste kärr eller ocksä pä liafs-

stränder. I sednare fallet äro de merendels grolVare i anseen-
de till fröen , ätininstone om de växa pä sådan dyjord, att

liafssältan ocli syran kommer dem till godo. Den närvaran-
de arten är dcremot synnerlig dermed, att den onekligen är

närmast furvand med d&n i de djupaste kärren varande C. He-
leouciHta ) men, liksom genoni sitt växande i hafsstränderna»

magra gi"us , samt genom detta grusets eller klapperns , vatt-

nets och luftens förenta rörelser, blilVit bäde tunnare och ve-
kare eller böjligare än sin hufvudart. Uti detla gruset tyc-

kes den ocksä icke uthänfa annat än i de nordligaste lands-
orterna, der ingen särdeles torka äy att befara. Detta växt-
ställe är sä ovanligt bland der förekommande lörvandta starr-

arter att maiT trott sig biiia gifva den namn deraf. \y^\\ är
som allmännast vid NordhalVet i Norska JN'ordland och Finn-
marken •, linnes ocksä pä denna sidan om fjällen i Vesterbot-
len nog ymnigt, meu blir längre söderåt sparsam tills deH
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jRppom Gcfle synes upphöra alt växa , ehuioi dess om man si

Till säga slamart gåi* mycket längre mot söder. Man vet än-
nu icke att den finnes liLom Scandinavien.

Från C. Ihleonastes skiljer den sig med den ointalt»

iinlieten, som äfvcn stiäcker sig till fröen och dess oniliylle,

livilket har en lancetlik form (då det dcremot hos C Ileleona-
ates är ovalt), röröfrigt har denna art blott tre allanga småax,
*1" hvilka nästan blott det öfversta liar hannblommor pä sia

nedre del, men till ersättning intagande nästan Lällten afdet-

sanuna. Sjelfva gräset är sä liinnt och mngert alt det icke

lofvar någon nytta. Det synes egnat att betäcka de ]nagra

grusbankarna vid hafvet och gilVa läste för nägon mylla till

framtida emott;igande af bättre vegetation. I detta afseende

kan man beundra de många medel, som naturen använder
för att från elementeriias föi störande våldsamhet vinna allt

mer och mer område för den mera lefvande nalurens begag-

nande, eller till platts lör växterna och näring för djuren.

Den närvarande art synes i sådant hänseende vidtaga der som
den imder n. 1 56 gifna S a n d s t a r r e n ( Carex arenaria

)

upjihör, så att genom dem en jemn bindningskedja mot haf-

ret från de sydligaste till de nordligaste orter uppstår. Mot
iiordeti blir också gruset från de stora fjälllloderna framför

»anden allt mer och mer rådande, till Indlkels slutliga stad-

gande denna oansenliga stairart mycket torde bidraga, så att

genom allt sådant de tillandningar uppkommit och blifvit be-

växta, som man i dessa orter funnit så otroligt stora, att

xnan trott sig se hafvets aftagande. Genom uj)pmärksamhet

pn dessa naturens egna landvinningar torde man kunna ut-

finna sätt till deias befordrande eller åtminstone snarare be-

gagnande.

Tab. är ritad af Herr Lff^stadius vid Piiel pa Vesterbotfens haf«-

»trånder. b. yngre blommande topp. c. Fiöbärande ax, d. Stråets af«

skärning förstorad, e. Fröhus med sitt fjäll. f. detsamma utan (jäll.

£. — muckat förttoradt. h. — tvärt afnkuret och än mera förstoradt.
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SALIX M yrtilloides.
Odonslikt Vide.

FriiUamnena skaffade, glatta, med oskaftadt mär-

ke. Hängena till alla delar ganska glatta. Blaäea

äggligt elliptiska, lielbräddade, glatta.

Linn. Fl, Stcc n. 8S9. Wahlenb. Fl. Svec. n, ii5o. Fl. lapp,

n. 479. t. 18. f. I. L^stadius om Lappm. s. 33.

JU et är tydligt att de Ilä n gebäx'an de träden [AmenLacecB)

äro mest afpassade för norden, och att bland dessa de, som
hafva de smärsta fröen , livilka snarast kunna bli lardiga nn-

der en ganska kort somniare, äro mest egnade åt det Nord-

ligaste Sverige särdeles Lappmarken. Såsom sådana synas de

inånga Sälj- eller Vide-arterna {^Salices) ganska märkvär-

diga; cell af dem har Sv. B. redan lemnat 10 arter, bland

Lvilka 4 ensamt tillböra Lappmarken, men detta oaktadt å-

terstår ännu minst 17 arter, af livilta åtminstone 7 äro

Lappska.

Bland dessa sednare är den bär aibildade arten en af de

mest egna för Lappmarken och äfven en af de mest utmärk-

ta. Den förekommer straxt uppom den gi-äns, der vår så all-

männa och så mångformiga S. fiisca upphör att växa , och

det blir äfven i alla afseenden trohgt, att den med samma
art är som närmast förvandt. Den skiljer sig dock så myc-
ket, att intet tecken till öfvergång tyckes fnmas. Ehuru icke

egentligen glänsande , är den likväl till alla delar fullkomligt

glatt eller utan tecken till hår, och det verkligen mera och
beständigare än någon annan art i hela slägtet. En sådan

glatthet har man väl någon gång funnit äfven hos S. fusca,

och måhända då liågon gång gifvit den vår arts namn; men
denna verkliga S. myrtilloides visar sig alltid mycket skild

jued sina i allmänhet större och frodigare i synnerliet vid

basen bredare blad af bläaktig färg, hvilken aldrig på undre
sidan blir silfverdktig eller sidenglänsande och aldrig under
torkning öfvergår i svartaktighet såsojn hos S.fusca (livaraf den
sistnämnde äfven fått sitt namn). Dessa bladen hafva verkli-

gen tillika med buskens grenar och stam ett blåbärshkt
utsetende, särdeles af det äfven i kärren med densamma vä-
aeande Odonriset, Vaccinium uliginosum, sä alt man
»annerligen ibland behöfver vara uppmärksam fih' att skilja dem
3i. Således är Linnés derät gifna namn verkligen så sinnrikt

«ch nästan behöfligt till artens skiljande, som vanligen är hän-
delsen. Äfven fröred«ingsdelarha äga mera blåaktighet i sin

färg och derjemte mera smidighet än hos de mesta andra.
Denna lilla buske eller, om man så vill, detta stora ris

{fria(culus) är sä eget för Lappmarken att man blott vet det
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föröfi'igt \^ai'a funnet i Finland j och, ora det ej växer äfven i

ISoi-ra Ryssland och Siberien, sä lärer det saknas i hela den
öfriga verklen. Det vet man åtminstone, att det ej är funnet pä
liatssidan om vara fjällar hvarkea i Norrige eller England. I

Lappmarken intager det i synnerhet den lägre skogbeväxta

delen omkring Vesterbottens gräns, och finnes der särdeles vid

kanterna af de stora myrorna, nära åt den omgifvande gran-

skogen. Dessa ställen äro till den grad skyddade för blåst

och ofta utsatta för en: sådan solvarma, men derjemte lidande

af en så bestäudig grundens kyla, att vi i dessa förenade om-
ständigheter väl kunna igenfinna orsaken till en så egen växt-

form.^ Den synes vara högsta graden af kalljords växtlighet

(vegetatio uliginosa) och i detta afseende mycket märk-
värdig.

Man vet väl ännu ingen särskildt nytta af denna lilla

buske, men den utmärkta blå^iktiga färgen eller nämnda kall-

jordsnatur-en gör det icke osannolikt, att det hos Salix-ar-

terna mera än hos andra växter mångfaldigt modifierade garf-

vet eller sammandragande ämnet, som således till och

med hos nagi-a blii- bästa enkla ei^sättnrngsmedlet (surrogatet)

för Chinabarken, skulle hos denna knnna vara så pass för-

ändradt, att någorr egen användning deraf kunde väntas, äL-

jninstone i ett land, som har så svårt fÖr att blifva delak-

tigt af andra länders iöri-äder till användning i konster och

såsom Läkemedel.

Tab, ritad i PItea socken af Herr Lasstadius, a. Honqvist, något

öfverblommad , så att do till en del utväxta fruktämnena som tydi-

gast synas och bladen hunnit sin fulla storlek. b. Honblomma sär-

skild och c. densamma förstorad, d. Hannqvist i bästa blomnine och

således äfven med mindre utväxta blad än pS föregSende. e. Hann-
blomma särskild, f. densamma utan ståndare, att visa det dubbla how

ningshuset.
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SPLACHNUM RUBRUM.'
Parasollmossa.

Stjelken nästan ingen. Bladen äggformige, såglikf

tandade. Fruktskärmen parasoll- lik, purpurfärgad.

Linn. Fl. Sr. n. g63. Wahlenb. Fl. Sr. n. i4o5r

Overige liar ofta blifvit hälsat for inossomaa fädernesland

och förtjenar det äfven i vissa afseenden. Att det äger ilere

arter af mossor än något annat land, vägar man visst icke

påstå j m^n att mossorna äro talrikare än annorstädes i jera-

förelse med fullkomligare växter, torde vara väl grundadt,

äfven som att deras individuella mängd är öfverträffan de.

Mest utmärka sig i båda afseenden våra särdeles i nord-
ligax'e orterna så vidsträckta kärr- och så kallade moss-trak-

ter, hvilkas växter äro ganska egna. Man kan icke lätte-

ligen fullkomligt föreställa sig, hvad det är for en egen inver-

kan, som den sä beständiga noi'diska sommarsolen har på des-

sa fuktighetens och grundkylans outtömliga tillhåll, BLand
alla dessa alster utmärker sig väl ingen så mycket sojn deu
närvarande mossan, hvilken liksom visar den största asiatiska

eller oi-ientalska prakt och utbredning (hvai'om någon antyd-
ning lemnades under n. 64o) bland dessa vanligen så can-
«euliga växter.

Löfmossoi'na , snm enligt sednare tiders uppfinning sä

hufvudsakligen indelas efter mynningen pä sina fröhus, har
förut i Sv. Bot. framvisat endast slägten med dubbel tandrad
eller ganska mångtandad mynning. Det närvarande slägtet

hör till dem, som hafva blott enkel tandrad och färre tän-

der. Det äger blott 8 tänder i mynningen, men af
h vilka hvarenda är liksom sammansatt af tväiv-
ne och alla föröfrigt mycket böjliga och hinn-
aktiga. Den hinnaktighet, som synes föroi'saka tändernas
sammanhängande och föröfrigt röja sig uti hela mossan , är
som störst uti fröhusets mer eller mindre blås e li-

ka tillsatts eller Apophys. Då andra mossors tillsatt»

aldrig hinner till sjelfva fröhusets vidd, så öfverstiger det oftast

hos dessa fröhusets tvärlinia mångfaldigt. Aldravidast är det
på närvarande art, som dei-igenom blifvit ett under bland
mossorna. Det är så stort och skärmformigt att första upp-
täckarne trodde sig hafva erhållit en liten svamp med s.ix\

röda hatt. Man blir förundrad att se denna starkt purpur-
ftirgade lilla parasoll, upphöjd öfver den lifligt gröna mossan,
liksom härmande en fullkomligare blomning. Denna hinnak-
tiga parasollens utveckling är särdeles märkvärdig och ett sär-
skildt föremål för närvarande tabells framställning. Det vore
«mot denne delens natur att den skulle liån början växa så
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Iiinnaktigt utbredd och: nedslagen, utan den börjar verkligen

såsom en liten conisk blåsa, hvars nedre botten sedan npp-
drages och blir nedvändt skälig, under det att öfre sidorna

utvidgas, och onasider blir der nedom uthängande, tills slut-

ligen bottnen sammanstöter med taket till en enda uppåt con-

vex hinna. Emedlertid blir sjelfva fröcapseln allt mer och
med uttömd samt sammandragen. Denna iinderliga skärm
u]ophöjes ofta på ett qvarters långt skaft eller borst, som äf-

venledes är purpurfärgadt. Sjelfva mossan är deremot lif-

ligt gi-ön med tunna, genomskinliga, vackert ådriga blad.

Denna förunderligaste och mest ansehUga af alla mossor upptäck-
tes först Tid Porsgrund i Norrige , och har sedan f)li(yit funnen högst

ijpp i Vermland , samt i Lappmarken på flere ställen. Den håller sig

således på den mera skyddade östra eller svenska sidan om vår fjäll-

rygg och intager der på ett ansenligt afstånd nedom fjällen de al»

draskuggrikaste skogskärr. Under dylika förhållanden skall den ocksS
finnas uti Sibirien. Den växer liksom samslägtingarna alltid på gam-
mal nötboskaps spillning , och synes liksom deraf hämta sin hinnakli-
^a seghet, så tjenlig för utvidgning, och bekräftar på ett aynr erligt

sätt det stora sammanhang, som är mellan växuingstället och mossans
beskaffenhet hos dessa växter. Genom allt detta synes den minsta
torka) så oförenlig med denna mer än andra mossors utbildningssätt,

i högsta grad vara förekommen.
Vi kunna visst icke tillskrifya denna mossa någon egenlh"g nytta;

men om vår åsigt ar riktig, att allt det , som förtjenar förundran lör

naturen och således förenar oss med dess upphof , också är för oss

gagneligt, »å bli- denna en af de betydligaste. I allmänhet är det
märkvärdigt huru naturen, som ej kunnat nedlägga några massiva nä-
jingsämnen eller dylikt i de fina löfmossorna, deremot liksom anväiidt

sin kraft i de mest fina formernas utbildningar. I detta afseenda

kan ingen anses så högt ställd, som den nåVvaiande, och vi kunna
ej annat än framställa den först iör att tillvinna uppmärksamJiet för

de så obetydliga, raeu förunderliga löfmossorna, till hvilkas betrak-

tande vi således snart torde få tillåtelse att återkomma.

Tab. är litad efter stånd samlade i Vermlands Elfdal, a. Hann-
blomma knappt något förstorad. b. Fruktbärande nästan öfvermoget
stånd (med redan uttömdt fröhus) af medelmåttig storlek och icke för-

ötoradt. c. Blad deraf mycket förstoradt. d. Fruktskärmens genom-
skärning med det öfvermogna eller redan uttömda fröhuset, hvars

tänder således äro af sig sjelfva nedböjda^ så att fröhusets stolpe des*

Lättre synes , allt förstoradt. e. en af de nedböjde tänderna , ännu
mer förstorad. — f. ett något yngre och till fruktskärmen mindre ulbil-

dadt stånd, men h^ars fröhus nyss blifvit moget. g. samma stånds
öfre delar förstorade och fruktskärmen sedd emot dagen (i genomski-
ning , transparance), så att genomgången från skaftet till fröhuset ge-

nom den ännu gröna delen synes, samt fröhuset med sin nyss öpp-
nade tandrad , som utsläpper frön. — h. elt ännu yngre sllnd , ocii i.

en kanske ännu litet mera omogen frukt också sedd mot dagen, så att

f iktskärmkantens smalhet mot den gröna delen märkes. — k. gan-
ska ungt stånd , hvars vid 1. förstorade alldeles omogna frukt visar

sin tillsalts (Apophys) innan den hunnit antaga någon parasol-foim

eller ens blilva på undre siuan urholkad så att kanterna bildat sig.
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LICHEN PARIETINUS.
Vägg-Laf, J^ägg-mossa.

SpHntahtikt nedliggande
,
ganska gul, krusig; flikarna

utbredda, tilltryckta, inunder blekare och nästaa

släta. Skålarna a£ samma färg som öfre sidan,

med slät kant.

Linn. Fl. Sy. n. 1080. Wahlenb. Fl. Sv. n. 1571. Retz. Fl,

Oec. 1. p. 377. Sander (G. K. H) clJe Wandflechte eine Arzneymit-

tel, wolches dio pcruvianische Rinde nicht nur enlbehrlich macht

sondern sle aiich an gleichartigen Hellkräften iibertrifFt, Sonderh.

l8i5, Deutsche Jahrbuch fiir dio Pharmacie 5. s. 5o4. — 5. s. 44-99.

(— 10. 1. s, 39—41).) Hecicer Arzneymiitel. ausgegeb. v. Bernhardi a.

p. 198.

Oedan tlet nu mera synes nog afgjort att Linnés slagtc Li-
chen icke sa egentligen låter sönderdela sig i flere lika stoi*a

slägten, utan att man blott dei-ifiän kan afsöndra mindre ul-

omkring varande delar och göra dem till särskildta slägten,—
sä synes det äfven , att den stora odelta huIVudmassan af

Linnés Lichen-slägle både kan och bör få behålla sitt gamla

namn , hälst uti verk af allmännare syftning , till livilka vi

också ^^lja räkna Sv. B., der man så gärna, under den för-

änderlighet som namn uti mera försökta än stadgade nya
uppställningar fä vidkännas, vill trj-^gga sig vid det lika såväl

kända som användbara Linnnsiska benämnandet. Det således

bibehållna, men kringskurna, Lichen-sVdgtet käns dä med sin

ganska bestämt scutell- eller skål-lbrmiga frukt, som har kan-

ten bildad af öfriga lafmassan. Uti detta slägte utgöra de su

kallade Jmhricati, som hafva späntakslikt öfver hvarandra lig-

gande något radiculerande blad, liksom hufvuddelen. Ibland

dessa utmärker denna sig med sin hijggula färg , som sträcker

sig öfver hela lafven ända till fruktskälarnas yta. Den före-

kommer ganska allmänt öfver hela Sverige, om man blott

undanlager de högre trakterna af Lappmarken, pä gamla träd-

väggar (hvaraf namnet), flere träds bark i s^amerhst Asp ocli

stundom äfven pä gråstenar.

Man har länge ansett den for en af de mest onyttiga ocli

alldeles icke välkomna prydnader pä nämnde magra ställen.

Sedermera hai- man fått en tillfällig anledning att försöka den
säsom läkemedel. Den egna unkna lukt, som större partier

af Ch in a-bark gifva ifrån sig, är sä öfverensstämmande
med lukten af lafvarna, som sitta derpä, och äfven andra
dylika lafvar, att man deraf fått anledning försöka om icke

lafvarna också kunde hafva samma ki-aft. Bland dessa lafvar

har man i synnerhet kommit alt fästa uppmärksamheten xiå
den här föreställda arten , säsom en af de allmännaste ooh
till färgen icke sä olik den Gula Chinan, Doctor Sander
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har fiinnit den sS verksam mot Frossor, att der deima icke

hjelpt Lar icke heller Chin a- barken kiuinat något uträtta.

ISagra andra läkare hafva bekräftat detta , andra deremot icke

funnit den verksam , hvarlill orsaken möjligtvis kan ligga i o-

riktigt förfarande vid insamlingen och reningen af mossan.

Dosis är en scrupel till en half drachma hvarannan timma
tinder feberfria dagarna, men den dagen, då frossan väntas,

samma dosis livar timma, och en stund före paroxysmen dub-

bel dosis. Ehuru vi häruti, liksom i så många andra me-
del, icke straxt få tro oss finna en like tiU den så makalösa
Cliinan, så böra vi dock vara Uj^pmärksamma på allt, som
åtminstone till någon del kan ersätta densamma. ('hemiska

analyser säga, att mer än hälften eller 64 pr. af lafven äro

olösliga för alla icke förstöi-ande och på chemiskt sätt an-

vändbara lösningsmedel; 7,5 pr.c. är ganska likt med djuriskt

lijn; 9,5 pr.c. är Gummi; 8,4 pr.c. är Socker med något

China-likt extractivämne; 5 pr.c. äro fet- och harz-
aktiga ganska svårlösta färgämnen. Således synes det

väl algjort, att lafven icke innehåller betydligt af Chinans mest
egna beståndsdelar och att den icke hufvndsakligast genom
dem kan verka; men detta oaktadt torde den väl vara gan-

ska verksam : först genom sina närande beståndsdelar näml.

Gummi't, som sj^nes vara blott ett lättlöstare Lafstärkelse

,

Sockret och det limaktiga glutinosum, hvilka alla liksom

skaffa medlet insteg i assimilationen; och sedan genom färg-

ämnena , hvilka utan tvifvel i långt större mängd än analy-

sen tillkännagifver äro närvarande, och särdeles i en lefvande

förening med de lättlösta näringsämnena mycket bättre lösa»

af lefvande digestionskraften, samt således kunna blifva an-

senhgt verksamma såsom ett fint och genomträngande stär-

kande medel. Huru mycket matsmältningskraften, i jem-

förelse med chemiska lösningsmedel, kan verka, synes bevi-

sadt genom Rh enm o ssan, som är sä högst närande för

vissa djur, men för konsten ganska olöslig.— Samma läkare

hafva också funnit den verksam i Scrofler. Uti Norrige har

den länge blifvit brukad mot gulsot, hvartill färgen kanske

gifvit anledning. Enligt Haller brukas den i Sweitz mot svä-

ra Diarrhéer och Dysenterier, som den skall stoppa. Sådant

bruk bland allmänheten äger dock merendels någon förnuf-

tig grund, och bÖr öka vår uppmärksamhet.
Såsom färglaf är den föga användbar, och det, som det

synes, af orsak, att dess färgämne är för mycket olösligt för

vanliga och icke allt för djra lösningsmedel.

Tab. a. ritad efter ett måttligt stort stånd, som blifvit turifvet. b,

ett något mindre , sedt pS undre sidan. c. genorastärning af en

bladflik med två skSlar. d. genomskärning af en skål mycket förstorad.

•, iiten del af densamma ä» mer förstoraJd.



SYSTEmJTISKT' RECTSTER
6jver Paxterna i Nionde Bandet af Si^ensh Botanik.

Cf. a. DtVRDRrA.

Utricularla minor 585.

CircajS lutetiana 5SG.

Cl. 3. TRiANDnrA.

Scirpus aciciilafis fioS.

Agrostis slolonilera ö8i.

Moiinia aquaiica 687.
Pua sudetica Gi4.

Lolium arvense 5y3.

Cl. 4. Tetrandria.

Sherardia arvensis 609.

Plaatago media 63

1

lanceoIata632.

Centunculiis minim.Gio.
Potamogeton perf. 5So.

Cl. 5. PfiMJAWDRIA.

Hottonia palustris 6o3.

Verbascum nigrum 5i)o.

Erythrsalitioralis
ramosissima
pulchella 579.

Campanula R8punc.629.
Thesium alpinum^ 6ii.

Hydrocotyle Tul^ar.öiy.

BupIevTum tonuiss. 618.

Oenanthe fistulosaöig.

Siöm aiignstifolium &20.

Falcaria Gax.

Ligusticum scotie. 622.

Angelica Archaiigel. C33.

Ci. €. Hex&s>ria.

Ornithogalura lut. 63i.

Juncus obtusiflorus GlS.

JPrpJuPurlula §9».

Cl. 7. HErTANDRIA

Trientalis europasa ögi.

Cl. 3. OcTANURIA,

Elatine Hydropiperögy.

Cl. lo. Decandria.

Andromeda calycul.583,

S ixilraga Hirculus GaS
Dianthus arenarius 6i3.

Sedum aoglicum .6o4.

Cl. 11. DoDKCANBRfA.

Euphorbia exigua 635

Cl. 12, ICOSAKDIUA.

Rosa Acliarii ^77

Cl. l3. PoLyANDRtA.

Ranunculus Lingva 656
Ariemoiie vernalis 657,

Cl. l4. DiOYNAMIA.

Stachys sylTfltica 678.

Orobanche major Sgi.

Ci.lS.TETRADYHAWrA.

Lcpidium latifoUum638.
Nastoptium aquaiJc. 624.

RaphanusRaphan. 623.

Cl. 16. MoHADELPHIA.

Geranium mollo 659.
Malva Alcea 60 1.

sjlvestris 602.

('1. 17. OtADBLFBIA.

Orobus vernus 64o.

Vicia pisifdrmis 608.

Trifitftiuiit irtriatum 616.

Cl. 18. PoLVADELrHIA.

Hypericum montan. 641.

Cl. 19. Syngekesia.

Apargia autumnalis G^a.

hispida 643.

Hiaracium alpirium G44.

Senccio Jacobaea C©G.

enuilolius 6D7;

Cl. 20. Gyjjasdria.

Orchis pyramidalis 534.

Cl. 21; MoNOECIA.

Zannichellia palust. 63;).

t^liius jncana 5.i,').

Carex glareosa 643.

Cl. 22. DiOECIA.

Salix- purpurea SSg.

myrtilloides 646.

Hydrocharis Morsus.Sgä.

Cl. 23.. POLYGAMIA.

AtrjplcK haitata 627.
latifolii 62a:

Jaciiilata 6a6.

Cl. 24. CaYFTOCAntiA.

Lycopod.aelaginoTdes.
iiiQtidf.t. 6ia.

Pilulariaflobulif. 5ö^
[soetes lacustrls &öd.

Spiaehnum rubrum 64?.

Urceolaria Acharii 588v
Lichen padelinus 6^8.

Agaricus junonius
erebius 532.

erraineus-

«reiacetM .3^.



oJveT Nionde Bandet af S^>ensl Botanih

A,

ejter nummern betyder den andra eller frånvånda
sidan.

,cetosa, Äcetoseila 636*.

Aeharii Ros 577.
Urceolaria 58&..

AdfitringenH 5 g 5 . 646*.

yEtherisk-olja 1 anislik 633 *.

AoABicus campestris !>g4.

cRETACEus 594,
Dermini 582-.

XRMINEUS 694,
EREEIUS 582^
JUNONIUS 582.
Lepk)ta 594.

Le\'^cosporus 694.

niHtabilis 582.

pratella 594.
Psalliota 594..

Ägrosfis alba 58 1.

coarcEata 58i.

puiuila 58 1.

stolonifera 58 1,

vulgaris 581^

A IRA AQUATicA 087.
Aloea rosea 601.

Ålder 5 9 5.

Aller, Alra, Aulra, UlraSQö.
Alhiiäniia Uti-iculai-eu 5S5.

AxNus gkttinosa 5g5,
i-NCANA 595.

piviiiata 5g5.

Alpiskt TIiesiuHi Gu.
^Ipimgen 611.

Alslägtets skiljande SgS,

Altha?a 602.

Amentaceae 6 16. SgS. 58g.

Anacamptis 584,

Anagallis 610.

Aiulromeda, poetish lihliet der-

med Go3.

Anoromeda cai-yculata 583.

Ankmone sylvestris ^o']

.

VEÄVACis 637.

Angelica Arciiangei-ica 633.

Aiingi-äs 600.

Aatliemis tlnctoria 606.

ApAKG-IA AUTTJTVrN-AMS 642.

liastilis 643.

iiispiDA 643v

Apotheks Malva 602.

Ai'cliaiigclica 633.

Årder 595.

Arre SgS.

Arters slil/ande från afarter

6 i>3 *. 64.4 *.

Asperula 609.

A.sthma , medel deremot 62g",

Atripex iiastata 627. 628.

laciniata 626.

i,atifoe]a 628-

palala 628.

voseu 626 *>

Aulra 5 9 5.

Axört 578.

Backtimjan 6i3 *.

Ballota nigra 678.

Bergs-IJvperlk 64 i.

Betet på Skånska sandfälUu

6i3*.
lerfälten 'a\,^.

Betula 595.

piiinata 595*.

Bindning af halmtak , ko/gar

ni. m. 589.

Binting att hota 602. 602 %
Bittersalöo 638.

Björkslägtet 595.

Bladomfatlad Potamogefon 58c>..

Blad på T aitem-äxter 6o3.

Blads inskärningar jnån af
sf-'edJefaH? og5.-

Blek Kattost 601.

Blomningens lämpandt ejLtt

vattnets höjd 6o3.

Blomster-ur 642 *.

Blåinadra 609.

Biåsedragande medel 636 *,

Borgberget i OstergöthlandGoS,



Regi STEK.

Bock-Stenbräcka 6a5.
,

Boskapens storlek 627.-

Soskapsmediciji 622.

Braxnagräs 600.

Brunt kungsljus 690.

Bröstkrämpor, medel deri 6ö2V

BUPLEVRUM TENUISSIMUM 6l8.

Byll , linbkdig 618.

D«il, DnlUS;».
Dufkiilla 591.

Dufvoträck(blomnia) 634^

Dunkel Agaricus -682,

Dyblad 5^8.

DyHelting 697.

VJampanaceas 629.

Campanula patula 629.

Rapunculus 629

Carex arenaria 645.

CT>AREQSA 645.

Heleonastes

Caryopliyllete uäxande i vatten

Catabrosia aquatica 587,

Centaurea Scabigsa, dess pa-

rasit 596. ^
mest i torra ar 09.0

CENTXTNCtJLUS MINIMUS 610.

Cbenopodiuin 626.

Cliinahark ,
ersättningsmedel

646. 648,

Chironia 5/9.

Cichoriuni Intybus 602,

CircjEa lutetiana 586.

major 586.

Cochlearia 62 4.
*

€olik, krampaktig 633»*

Columnifera? 601. 63g.

Conserpa af Kattostblommor
602,

Coronilla Emei'us 608.

Coronopus 638.

Grepis 642. biennis 602. 606
Guscnta öyfi-.^

E.

U'amspelskronau uid Upsala
629*.

Daphne 6n.
DiAKTHUS ARENAllirs 6 1 3.

plumarius 6i3*,
superbus. 6i3 *,

Dragtijukan ^2.Z*

gyptish maträtt 602r

Elajocharis 6o5.

Elatine Hydropiper 597.

triandra Ö97.

Elfstränders stadgande SgS.-

Elgmyra 656.

Engelskt Sedum 6o4.

Engelsk växts upptäckt 6o4.

Erke-Engelsört 633.

Erythh^ä Ceiitaurium 579.

LITTORALIS 579.

pulcbella 579.

ramosissima 579'-

Ettåriga växters olikhet från

Jlerå?-iga S16. 65^.

EUPUORBIA EXIOUA 635.

Europaeisk Trientalis Sgi.

X? agerblom Sgi.

Falearia 621,

Fetknopp, engelsk 6o4.

Filices 600.

Filipendula aquatica 6i^J
Finaste af alla Gräslika växter

60Ö.

Fjäder-Nejlika 6 1 3 *.

Fjäll-Hieracium 644.

Flodgranne 58o.

Fluviales 63o.

Flygsandsgräs 58 1. 645*.
växter SxZ.

Flygsands stadgande pkukth-
gare ställen Sgö.

Flätning af matfor ^i5.
Fogelmjölk(örl), gul 634.
Fogelsåiigsdalen i Skåne 6of.^

618. 629*.
Fritillaria Meleagri* vid Up^a^

629*,
'

>



Reg-ister.

Frossor aU bota €Sl *. 648.

Främmande uäxter, som hlif-

iät inhemska 629 *. 638.

Fröhusen på vattenväxter icke

uppspringande 585. 592. 697-
€00. 6o3.

Fvrtvillingsväxter 600.

Fårbetets injlytelse på köttet

6i3*.

Fåren 1 för dem skadlig växt

617 *.

Färgning
^
pom.eransgul 678.

grön , brungul 606.

Föda, för Kamtschadaler 606.

biii 590. 602. bo3.

634 *.

boskapen 578. 5 8 1

.

087.590.591.600.
601. 602. 6o3. 6o5.

606. 608.6.3 1.638*.

joglar 595. 6og.

Jisk 598. 6o3. 63o.

fåren 586. 595. 609.

63 1. 634*.

getterna 637 *.

hästarna 618*,

632*. 634*.

64o*. 642*.

rhenen 5g5. 644*.

svinen 634 *.

vattenkräk 63o*.

F^åda under hetta och torka 602.

iGruinales CSg.'

Gräs 61 4.

(häsätande djur tåla

Växtgifter 619*. 636*.

Grå-Al 596,

Gro, betes 61 4.

siidctisk 61 4.

Grön-Al 565.

Gröngödning 623 *.

Grönkål, i dess stälU 632

Gnl Aiidromeda 583.

Gul Cirse 5 8 G.

Gul Rosirng 583.

Gullgubbar 606.

Gurgelvatten 602. 652*.

Guttiferic 64 1.

Gödning 6o3.

grön
Gökmat 64o.

623*

638*

G.̂altetaiid 678.

Garfning 5 9 5.

Gentiana 579,
Gkranium molle 63g.

rotundifolium öSg*.

Giftighet i Fattenumbellaters

rotknölar 619*.
hos vattenväxter 636*.

Grcnig Erythrasa 579.
(Jriserod 57^.

Groblad, litet 632.

mellan 63j."

Grodbett 698.
Grqdora tiilhåU 5 7 8. 698.

mera

623*. 628.

Ålaafsstrandernas växter 6i5.

618.

mollor 626.

627. 628.

Hafvets strandvall och sandberg
6i5. 625.

dess bindande
645*.

Handel med krasse 624 *.

Hannblomningens försvinrutn-

de mot norden hos vatten-

växter 63o *.

Hedypnois G 42.

Hernieliufärgad Agaricus 694.

flexört 586.

HlERACITJM 642. AI.PIKUM 644.

raurorum
Hirculus Clusii 625.

ranunciJoides62 5*.

Holnottu 578.
Holoraceae 626. 63 x*.

Hosta hos hornboskap ågO.

HoTToKiA PJLLTJSTIU8 6o3.

Hottonsört 6a3.

Hren 58 1.

Hvit-Al 595,

Htdhochabis Moasirj sakj! 598.'



R E G I S T EK.

Hydhocotyi-e vulcakis 617. iKraklök 634*-

Hydropiper, namnets olika be-\Kungs\jas,hvuni 690

tydehe 697*

HyrERlCUM MONTANITM 64 1.

perforatum

piilchrum

nypocliceris 642.

Höst-Lejontand &42.

Källkrasse 624,

K-ärr Hottonia 6o3.

Kärrpeplis 692.

Kärrta te] 687.

Kärrväxtersforehommande^^S.
mindre beroende af

clinuxtet 626.

J acobrea viilgaris 606»
Jacobs staf 606,
Iberis 638.

Inliemska i'äxter, hpilha 629*,
635 *. 638.

Inundataj Linn. 58o.
Jordnöt 634.

IsoéTEs 599. 600. 625.
Isolepis 6o4.

JuNcus articniatns 61 5,

conglomeratus 6 i 5.

OBTUsrFLORUS 6i5.
retrollexus 6i5,

Jxâalkhildningars växter 6i5.

Kalljords vegetation 646. 64/,
Kattost, blek 601.

röd 602.

rundbladig 6(52*.

Kattrumpa 690.
Klibb-Al 595.
Kloting 699.

Kläcka, rofvelik 62g.
utbredd 629.

Klåckslägtets afdelning 62g.
Klåda 5 9 5.

Klöfver, strimmig 616.
Kolvass 636.

Koppor^ lemningar efter dem
602.

Krampfrö 62?.

Krasse 624 *

föruarande till afsänd-
nirig 624 *.

bredbladig 638.
Kritfargad Agaricus Sgi.
Kryphven 58 1.

J_iakrits, dess sibrro^gat (>oi.

Lappens hiisgerådssaher b%b.

krydda 633.

skinn-benkläder b^b.

Lappska öknen 644.

Lathrc^a 696.^

Lathyrns 64o.

Laxerande medel för hypO"

chondrister 622.

,Leipe 595.

ILePIDIUM tATIFOl-TDM &38<

Lejontand 642. 643.

Leontodon 642. 643.

Libsticka 622,

LiCHEN parietikus 648-

jjtinctatns 588.

LiGirSTICUM SCOTICUM 622.

Lill-roten . dess lä^e 624. &38.

LinJiceiska åsigters enlighet med
nordens ves^etat. 655. 643 *i^

Liten Uti*icularia 585.

Liten Vattubläddra 585.

Littorella lacustris 63i-

Ljus Agaricns 582.

LoLlUM ARVEKSE 593-

perenne 593.
temulentum 593.

Loppfrö 632.

Linnmerlik vargföt 6i2'.

Luzula 61 5.

Lycopodium '600. 61 2.

IKXJNDATtnvi 612,
SEt-AGlNolDES 6 1 2.

Selago 6 12.

Läkemedel mot colik 622.

for boskap 6i^



Register.

Längor eller vissa dalar i Shå~
ne 62g *.

Lofinossor 64/.

M.i ådra, blä 609.

Malva Alci;a 60 1.

mauritiana 602.

rotundifolia 602.

svJLvESTRis 602. 606.

Malvaceie 60 1. 602. GSg.

Mandel-liiht och smak 63 1 *,

Marsilea tetraphylla 599.
Maskkräks tillhåll 598.6o5.632
Maträtt af Malrce 602.

Mattor att fläta 6 1 5.

Melampyrum 096. uemorosum
64o*.

Mellan Utricularen 685.

Melre 626.

Minsta Centunkel 61 o.

Mjölkört, minsta 635.

Mjölökare 623*.

W0LINIA aquatica ^587.
Molla, bredbladig 628.

flikig 626.

silfver 626.

spjullik 627.

utbredd 628.

Monotropa 696.

Morsus råna; 5 98.

Mo-Sippa , Mo-Vippa 637,

Mossar i Skåne jeniforda med
de Lappska 625.

Mossor 647. 648.

Mncilago 602. 632 *.

Myriophyllum 6o3.

Märke, liebladigt 621.

KTajadfis Jus3. 5 80.

NaSTITRTIUM ACJlTATICtrM 624.

^erfdöfwande gift 619*. 636''

Kvuiphaea 598.

Ml-Säf 695.

Oceanens inflytelso 606.

Oden slikt Vide 646.

O^NANTHE FISTULOSA 6 ig.

Ogräs hlandvårsäd^iT) *. 635 *.

sätt att ut-

rota fslV".

Olja affrön 623*.

Oljecanaler [uittce) hos Umbel-
later 617— 622.

Orchis pvramidalis 584.

Ormbunkar 600.

ORNITIIOGALtnvl LUTEtrM 634.

minimim G 3 4.

Ornäsbjörken 695.

OnoBAXcnE caryophyllacea 596.

elatior 596.

MAJOR 596.

vera 696.

vulgaris 596.

Orobus vernus 64o.

apaver 598.

Papilionacea? 64o.

Parasitiska växter 696.

Parasollmossa 647,

Pariser-Circa^a 586,

Peplis Portula 592.

Peppar, fattig mans 638."

Pepparrot 638.

Persilja, Vild bafs 622.

Pfefierkraut 658.

Phalangium 634.

Pbellandriiim aquaticum 619.

P1LU1.ARIA c1.0EULiFBnA.69 9.60»

.

Pip-Ranke 6x9.

Plantagines 61 o.

Plantago acuta 632*.

altissima 632.'

dubia 632.

febrifuga 63i *.

LANCEOLATA 63*^.

marilima 632*.

MEDIA 63 1.

- minor 632*.

major 63a *.

PoA. remota 6i4.

SCUETIO 6 1 4.

trivialis 6i4'



Register.

Polygonum Ih-clropiper 597.

PotuJaks Peplis 59a.

VoTArs^ioazToSfneJstigen led der-

ifran 63o.
pi:RFoijATu:\r 5 80.

pusillum 63o*.

Potamophilas 63o.

Pragt^'ejlika 6i3 *.

Preciös 6o3,

Pi*imlernas ordning Go3.

Proj pa mossars oduglighetens

Psyllii sem. 632.

Pulsatillei'nas fördelning 65j,

Pyramidalisk Orkis 584.

Pyrenoeish växt 6o 4.

s,

R.. adicula , dess läge mot hjert-

hladen 624. 638.

Radiser, i deras ställe 629.

Ranunculxjs Flammula 636*.

LiNGVA 636.

Maphania 623.

Raphanus Rapiianistrum 623.

sativus 6;23.

Rapiinculus 629.

Rapimzel , äkta 62g.

Retningar att förtaga 602.632*.

Rlienmossa 648*.

Rheumatism 633 *.

Rhizosperma? Sgg. 60O.

Rofvelik Kläcka 629.

Romersk maträtt 602.

Roslik pragtuäxt 601.

Rosa Aciiaru 677.

canina 577.
dumetorum 677.
senticosa 577.

Rnppia 63o.

Rättika, trägårds 623.

åker 623.

Röd färg 602.

Röd kattost 602.

Röd pil 589.
Rödvide 58g.

Rödört 579.

agiltaria 5g8.

Sal ib 584.

Salix fusca 646.

Helix 589.

MYRTILLOIDES 646.

PUKPUREA 58g.

Sallat, i dess ställe 602.620*.
623*. 624*. 634*.

krydda dertill 638 *.

Salsa 638.

Saltbete 6i8*. 627.

Saltt^attens växter 63o *.

Saltvikar och Saltmarkor 627.

Sammandragande medel So^b.

602. 64 6. 639.

Sandfält i Skåne 61 3.

Sand JXejlika 61 3.

Santalaceas 611.

Saxifp^iga Hirculits 625.

SciRPUs actctjt^aris 6o5.

lacustris 636.

palusti'is 6o 5.

selaceus 6o5.

Scorzonera 642.

Secale cormitum 623 *.

Sedum albnm 6o4.

ANGLicirvi 6o4.

dasyphyllum 60 4.

rnbens 6o 4.

Seliniim 617.

Semiflosculosfe 642-—644.
Sem. Psyllii 632.

Senapismer 638 *.

Senapslika frön 624 *.

Senecio aquaticus 606.

ekucifolius 607.
Jacod^a 606.

tenuifolius 607.
Sherardia arvensis 6og.

Siliquosas, deras indelning 624.
Sippslägtets fördelning 637.
Sisarum 62 1 *.

Sison 617*.

Sisynibi-ium Nasturtium 624.
SnJM AXGUSTIFOI-IUM 62O.

Falcaria 621.

latifolium 620.



8 Re gisteh.

Sir.'r minns C20.

jiodi(loriim 620.

repens 620.

SjöJolktiinedicln 622.

Skadliga päxter förfåren G 1 7.

Skunörs traltens aFmacrinrr^oi
okarJakausgräs D78.

Skarpbftrig Lejoiitand 6 i3.

SkedÖit 624 *.

606.

635.

Skidväxternas iiidelniiig 624
Skogs Stachys b']%.

Skottsk Libsticka 622.

Shotllcmdsk växt 6o4.

Skowpr3-d 591.

Skrifbläck 565.

Skånes fårkö 11 6i3*
härr 625.

lerslätt 616. 602
607.

mossar 62 5.

sandfält 6 1 3.

saltuikar 627.

växter 586. 589.

601. 602. 607.

6i3. 616. 618.

626. 627. 62g.

Skäggört 5go.

Skärpa {ctere^ 617. 625*. 636*.

638*.

medel deremot

602. 636*.

Skörhjuggsört 624* 636*. 638.

Slag-skog 5 g 5.

Slem [mucilago) 602. 632 *.

Slasskänipar 63 1.

Småtäck-Erj^thra^a 57g.
Sockei-rolen 621*.

Spanska flugor , medel deremot

602. 636.
Sparris, i dess ställe 62g.
Spaiiium scopauinm 5g6.

Spenat, i dess ställe 6o2. 624*
Spermacoce 609.
Spikblad 617,

Spindelört &i r.

SpLACIINUAt RUBRUM 647.
Spänningar y att lindra 6 02.
Stachys sylvatica 568.

StaJiiflur 642.
SteJialie 6og.

Sten bräcka 625.

Slephans ört 586.

Sliiiknässla 578.
Sljernebloiuma 5g 1.

Stockros Malva Goi.
Stor Circcca 586.

Storknäf 639-.

Strand-Erytbrsa 57 g.

Stratidfäxter 6o4.

Stratiotes 598. 63o*.

Stralblojnmors utbildning m. m,
Coé.

Staud-boort 606.

Stäkra 619.

Stärkelse {^mylum) 634*.

Sudetisk Grö 6i4.

Swartfärgning 595.

Svart Verbascnm 5go.

Swensk Botaniks beskaffenhet

I 63 1. 644.

5g6. Svensk Stockros 601.
bog.

I

Svärdsliljelika t>äxter 6 l4. 636.

62i.|Sä£ 6o5.

Söt smak 58 J. 602.^

Sötwattenspäxter 6 3 O.

./ allmoarnas uppkomst 637.

Tandborstar af rötter 6 02.

Tannin 5^b. 646.

Taraxacum 642.

TetradidyuiEe 600. 6l2.

Tetradjnaniisternas indelning

624.

TlIJESICM ALPiyUM 6 n

.

LinophvUnm 611.

Tlilaspi 638.

Tott-orkis 584.

Tricocc^e 635.

Triextai.13 europ^a 5g 1,

Trifohuji medium 616.

prateiise 616.

STRIAOrUM 616.

Tripetaloideas 598. 63o.
Trångbröstighet , medel dere-
mot 629. 633.



Register.

Ti 'åhy (Tgarearb 6O3

.

Tiigor lihiiaiule linets G02.

Ta^^-slägtet 61 5.

Tag , kiia])p G 1 5.

ryl G I 5.

tnibblommig Gi5.

Ui'lex 5g 6.

Ulra, lä t lare Aulra el. Alra 596.

Umbellaters indelning G 17. G33.

kronblad nära vai-

tenylan 617*.
' ^.* fröns föreningsyta

61 7.

sydllgares blommor
618. G2U,

den torraste St^en-

ska 621.

från contiiientens

torraste slätter

G21.

-pa hafsstrand ^11

len 633
Ungerskt fårkött G 1 3 *.

Urceolaria Acharii 588.

Urindriff.'ande medel G 19. 620
624*. 629*

Utricularia minor 585.

Utslag i hujuitdeb 595.

V.

Vatten-Serfva 63o.

Vatteu-uaibeJlaters giftighet

G19*.

storlek 620.

Vattenväxt på gränsen af de

tydligen blommande G 3 o.

Vattenwäxters sätt alt växa
598. 6o3.

Vatten älskare Grodbett 098.

Vr.RBASCUM KIORUM 690.

Verke till byggnader under

vatten 595.

ViciA cracca 608.

PisiFORMJs G08.

V^ild malva G 02.

Vi rea 642,

Villa; [Oljcanalei-) hos Umbel-
laler G 1 7—622.

Varfrudags lök 634.

Vår-Gökmat G4o.

Värsippa 637-

Väderdrifvande medel ^0.1.

Vägg-Laf , - mossa 648.

på Lappska fjäl- Yällitktande hafskuster i Södra
Frankrike 61 3.

/ Skåne
61 3.

Växters beroende af ståndor-

ten 596. 62g. 632. 633. G36.

63/. "638*.

Växter fiuina sedan Linnés
tid 6o4. G08. 61 4. 61 5. G 18.

G21. 629. 635.

den ansenligaste bland

dem 608.

Växt-geografi, 64o*.

Växtställe, enskildt , i Oster-

göthlands bergstrakt 608. G 1 i.

/ Östra Småland G 1 1.

i Skåne 629.

accinium iiliginosum 646.

P armare länders maträtt 602.

Vassportulak 5g2.

Vattendanimar till krasses för-
ökande 6 2 i*.

Vatten-Moliuia 587.
Vattenmärke, allmänt C 20.

ledblommande
620.

litet 620.

smalbladigt 6 20.

Vatten-nafle , allmän 6:7.

Vatten- RöUeka 6o3.

Vattens inflytelse på blomnin-

gen 597. 5gg. Go3. 63o.

Vn

z
o

A

igsjömosse i Skåne 625.

ANKICnELLIA PAtUSTIlIS 6 JO.

ker-Lolium 593.



to Register.

Åi--erugräs af tächaste sl&'ren

C09.
bland fcwsäJ 625.

i södra orterna 609
'623

utom riket fjlx,

Äker-rättika 623. 624.

senap 623*.

Åker Sherardsört 6ög,

Algi'äs 5 8 o.

Airnate 5 80.

Amöja 636.

Ä>Jtgräset 636 *.

Ärd 595.

Ärtformig Vicker 608.

Art^väljare 696.

Årtstrypare 596.
JLtUga ämnen Jbos giftiga väse-

ter 62 g.

c

\JJi--e) gåjigshergens^äxter^oi^

6:8. 62g.

lersckiffer

€18. 629^

Ofvefsvämmad Vargfot 612,

Ögonen, fläckar derpå 602.

Öppet af att befordra 602.

Östeivis {Orientens) yäxter 64 o.

647.

Östersjöns sand 6a 3. återkastad

625.

grus 645.
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